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 LEI MUNICIPAL Nº 332/2019, de 15 de abril de 2019

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, NOS TERMOS DOS ARTS. 37, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 79, IX, SEÇÃO VI, 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNCÍPIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Carrasco Bonito, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1 - Para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, o Município de Carrasco Bonito/TO, 
poderá efetuar contratação de pessoal, por tempo determinado, 
para os cargos e quantitativos indicados no Anexo I e nas condições 
e prazos previstos nesta lei, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal, ART. 79, IX, Seção VI, da Lei Orgânica do 
Município.

Art. 2 - Para os efeitos desta Lei caracteriza-se a 
necessidade temporária quando:

I– os serviços não puderem ser atendidos com os 
recursos humanos de que dispõe a Administração Pública, ou;

II– Os serviços forem de natureza transitória.
III – existência de dotação orçamentária;
IV – disponibilidade financeira;
V – justificativa, por parte do titular do órgão, da 

necessidade temporária desse pessoal e do excepcional interesse 
público;

VI – comprovação dos danos ou prejuízos que a ausência 
de servidores temporários possa causar;

§ 1º O regime jurídico dos contratos temporários sujeita-se 
às normas de direito público, aplicando-se, ao pessoal contratado, 
além das cláusulas estabelecidas no respectivo contrato, as 
disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis que não seja
exclusivas de servidores titulares de cargos de provimento efetivo 
ou que não contrariem o caráter temporário e transitório da
contratação.

§ 2º O pessoal contratado com base nesta Lei é vinculado 
ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos da legislação 
vigente.

§ 3º O tempo de contribuição do pessoal sobre regime de 
contrato temporário é atestado pela Administração Pública, para os 
fins do disposto no art.201, § 9º, da Constituição Federal, e é 
contado única e exclusivamente para fins previdenciários.

Art. 3 - Considera-se necessidade temporária de 
excepcional interesse público os serviços indispensáveis:

I – à assistência de situação declarada de calamidade 
pública;

II – ao combate de surtos epidêmicos;
III – à admissão de professor substituto;
IV – à admissão de pessoal ou professor substituto para 

suprir carência na Administração Pública Municipal, obedecidos aos 
seguintes requisitos:

a) - a contratação somente vigorará até o preenchimento 
das vagas, através de concurso público;

b) - não poderá ser feita contratação se for possível o 
suprimento da carência, através de remanejamento de pessoal 
dentro da própria administração.

V– ao suprimento de atividades que não tenham sido 
suficientemente providas pela nomeação de candidatos aprovados 
em concurso público, enquanto não for realizado novo concurso;

VI– à admissão de pessoal indispensável para 
funcionamento dos Programas ou Projetos criados pelos Governos 
Federal, Estadual e/ou Municipal e custeados através de 
financiamento bipartite ou tripartite, bem como para os Programas 
ou Projetos transitórios criados pelo Município;

VII– à contratação de serviços indispensáveis ao 
atendimento das necessidades depessoal decorrentes da 
organização e funcionamento dos serviços municipais de saúde;

VIII– à execução de Convênios que venham a atender a 
satisfação do interesse público;

IX – à coleta de dados, realização de recenseamentos ou 
pesquisas;

X – ao atendimento de outras situações de urgência 
definidas em lei ou regulamento.

Parágrafo único - A contratação de professor substituto a 
que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta 
de pessoal ou docente da carreira, decorrente de exoneração ou 
demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para 
capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória.

Art. 4 - As contratações deverão observar as seguintes 
condições:

I- O número de vagas, os vencimentos e/ou remuneração 
dos servidores a serem contratados deverão ser os mesmos 
previstos no Anexo I desta Lei;

II– Os servidores a serem contratados deverão atender à 
exigência do mesmo nível de escolaridade e demais requisitos para 
o provimento do cargo;

III – a carga horária semanal do servidor contratado 
deverá corresponder à prevista para as funções a serem 
desempenhadas.

Parágrafo Único – As atribuições dos profissionais de 
que trata a presente Lei estão descritas no ANEXO II;

Art. 5º - Os contratos que serão realizados através da 
autorização desta Lei terão vigência duração de 01 (um) ano, 
podendo ser renovado por igual período.

Art. 6º - Os contratados nos termos da presente Lei 
desenvolverão suas atividades nos seus respectivos departamentos 
de lotação.

Art. 7º - Ocorrerá à rescisão contratual:
I – a pedido do contratado;
II– pela conveniência da Administração Pública;
III– quando o contratado incorrer em falta disciplinar.

Art. 8.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao 01 dia do mês de janeiro do 
ano de 2019.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO 
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 15 dias do mês de abril
do ano de 2019.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI MUNICIOAL Nº 332/2019 DE 15 DEABRIL DE 
2019.

ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES - ATRIBUIÇÕES

ANEXO I – CARGOS/FUNÇÕES – SALARIOS LEI 332/2019

Unidades/Funç
ões

Nível de 
Escolaridad
e

Salário Quant. C.H.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 01 40

Auxiliar de 
Serviços de 
Limpeza

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 01 40

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Motorista 
Categoria�“D�ou�
E”

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 01 40

Operador de 
Máquinas 
Pesadas

Nível 
Fundamenta
l

1.500,00 02 40

Técnico Social 
(Nível Superior 
em Serviço 
Social) 

Nível 
Superior

1.500,00 01 30

Engenheiro Civil 
(Responsável 
Técnico)

Nível 
Superior

3.000,00 01 30
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

TURISMO

Zootecnista Nível 
Superior

2.000,00 01 40

Auxiliar de 
Limpeza Urbana 
- diarista

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

45,00
20

diária

Jardineiro Nível 
Fundamenta
l Incompleto

45,00 10 diária

Motorista 
Categoria�“D�ou�
E”

Nível 
Fundamenta
l

998,00 02 40

SECRETARIA DA AGRICULTURA
Técnico 
Agrícola

Nível Médio 1.000,00 01 40

Motorista 
Categoria�“D�ou�
E”

Nível 
Fundamenta
l

998,00 02 40

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Assistente 
Social 

Curso 
Superior em 
Serviço 
Social e 
registro no 
Conselho de 
Classe

1.800,00 01 20

Nutricionista Curso 
Superior em 
Nutrição e 
registro no 
Conselho de 
Classe 

1.800,00 01 20

Psicóloga(o) Curso 
Superior em 
Psicologia e 
registro no 
Conselho de 
Classe

1.800,00 02 20

Enfermeiro Curso 
Superior em 
enfermagem
, registro no 
Conselho de 
Classe

2.200,00 02 40

Cirurgião 
Dentista - SB

Curso 
Superior em 
Odontologia 
e registro no 
Conselho de 
Classe 

3.500,00 02 40

Farmacêutico Curso 
Superior em 
Farmácia e 
registro no 
Conselho de 
Classe

1.800,00 01 20

Motorista de 
Ambulância Cat. 
“D”

Nível 
Fundamenta
l

998,00 05 40

Motorista 
Categoria�“B”

Nível 
Fundamenta
l

998,00 05 40

Educador Físico 
da Academia da 
Saúde 

Curso 
Superior em 
Educação 
Física e 
registro no 
Conselho de 
Classe

2.000,00 02 40

Auxiliar de 
Academia 
Saúde

Nivel Médio 1.150,00 01 20

Digitador de 
Programas de 
Saúde

Nível Médio 998,00 03 40

Auxiliar  
emConsultório 
Dentário

Nível Médio 
completo 
com curso 
profissionali
zante e 
registro no 
conselho de 
classe

998,00 06 40

Auxiliar de 
Serviços de 
Limpeza

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 07 40

Fiscal de 
Vigilância 
Sanitária

Nível Médio 998,00 01 40

Agente 
Comunitário de 
Saúde

Nível Médio 998,00 03 40

Técnico em 
Laboratório -
Laboratorista

Ensino 
Médio 
Completo, 
com curso 
profissionali
zante e 
registro no 
Conselho de 
Classe

998,00 02 40

Vigia Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 06 40

Técnico em 
Saúde Bucal

Nível Médio 
completo 
com curso 
profissionali
zante e 
registro no 
conselho de 
classe

998,00 02 40

Agente de 
Endemias

Nível Médio 
Completo

998,00 06 40

Técnico em 
Enfermagem

Ensino 
Médio 
Completo, 
com curso 
profissionali
zante e 
registro no 
Conselho de 
Classe

998,00 08 40

Médico 
Veterinário 

Curso 
Superior em 
Medicina 
Veterinária e 
registro no 
Conselho 
Regional de 
Classe 

1.800,00
01 20

Fisioterapeuta Curso 
Superior em 
Fisioterapia 
e registro no 
Conselho de 
Classe

3.000,00
01 40

Técnico de 
Manutenção de 
Computadores

Curso 
Técnico 
Profissionali
zante

998,00
01 40

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Auxiliar de 
Serviços de 
Limpeza

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 10 40

Auxiliar de 
Serviços de 
Manutenção e 
Alimentação

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 05 40

Motorista 
Categoria�“D”

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 03 40
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 Nutricionista Curso 
Superior em 
Nutrição e 
registro no 
Conselho de 
Classe

1.800,00 01 20

Professor 
Educação 
Básica – Nível I

Magistério 998,00 02 30

Professor 
Educação 
Básica- Nível II

Nível 
Superior 1.500,00

09 30

Professor 
Educação 
Básica - Nível II 
de Educação 
Física

Curso 
Superior em 
Educação 
Física e 
registro no 
Conselho de 
Classe

2.298,80 01 30

Monitor 
Educacional -
Acompanhante 
de Transporte 
Escolar

Nível Médio 998,00 03 40

Monitor/Cuidado
r 

Nível Médio 998,00 02 40

Auxiliar de 
Secretaria

Nível Médio 998,00 03 40

Vigia Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 06 40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Psicólogo Curso 

Superior em 
Psicologia e 
registro no 
Conselho de 
Classe

1.800,00 01 20

Monitor de 
Programas 
Assistenciais -
Facilitador de 
Oficinas

Nível Médio 998,00 02 40

Monitor de 
Programas 
Sociais 
Acessuas

Nível Médio 998,00 03 40

Monitor do 
Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos

Nível Médio 998,00 03 40

Digitador de 
Programas 
Sociais do PBF

Nível Médico 998,00 02 40

Auxiliar de 
Serviços de 
Limpeza

Nível 
Fundamenta
l Incompleto

998,00 02 40

Entrevistador Nível Médio 998,00 02 40
Técnico em 
saúde Bucal -
TSB

Curso 
Técnico em 
Saúde Bucal 
com 
Registro ao 
Conselho de 
Classe

998,00 02 40

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos administrativos e 
datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos serviços 
municipais.
b) Descrição Analítica: Redigir e datilografar expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, 
relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar 
registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, 
financeira, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados 
fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos 
magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; 

operar com máquina calculadora, leitora de microfilmes, registradora 
e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; 
elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; 
proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes; 
obter informações e fornecê-las as aos interessados; auxiliar no 
trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a 
conferência dos serviços executados na área de sua competência.

OPERADOR DE MÁQUINAS
a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, 
tratores e equipamentos móveis.
b) Descrição Analítica:Operador de Máquinas (Motoni veladora, 
Trator de Esteira, Retro escavadeira): Operar máquinas como rolo 
compactador, perfuratriz,moto niveladora, trator de esteiras, pá 
carregadeira,retro escavadeira e outros equipamentos rodoviários; 
operar máquinas agrícolas, tais como trator de pneus e seus 
respectivos equipamentos agrícolas; providenciar a lavação, o 
abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos 
reparos na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe 
imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina 
sob sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de 
consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; 
proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o 
tipo de serviço, o local e a carga horária; manter atualizada a sua 
carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina; 
efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins. 

MONITOR DE PROGRAMAS SOCIAIS ACESSUAS
a) Descrição Sintética: Executar atividades de apoio aos 

programas sociais desenvolvidos pelo Município, na condução de 
grupos de crianças, jovens e famílias na perspectiva da Educação 
Popular, de acordo com o objetivo de cada Programa.
b) Descrição Analítica:- coordenar e atender programas com 
crianças, adolescentes, idosos e ou famílias; - Realizar serviços 
sócio-educativos em núcleos para um coletivo de crianças e ou 
adolescentes até dezoito anos. As atividades desenvolvidas irão 
abranger: reforço escolar, recreação e lazer, atividades artísticas, 
culturais e ludicas, atividades com as famílias (reunião, palestras, 
oficinas), assim como, articulação com a rede de garantia e defesa 
dos direitos das crianças e adolescentes, além do acompanhamento 
das ações empreendidas pelo município no enfrentamento do 
trabalho infantil. - Facilitar o processo de integração dos grupos sob 
sua responsabilidade; Mediar os processos grupais, fomentando a 
participação democrática dos jovens e a sua organização, no 
sentido do alcance dos objetivos do Serviço Sócio-educativo de 
Convívio; - Desenvolver, diretamente com os integrantes dos 
programas, os conteúdos e atividades que lhes são atribuídos no 
traçado metodológico dos Projetos; - Controlar diariamente a 
freqüência de cada participante, registrando-a em formulário próprio, 
e encaminhar ao gestor municipal nos prazos estabelecidos; -
Avaliar o desempenho dos participantes, informando ao CRAS as 
necessidades de acompanhamento individual e familiar; -
Acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades ministradas 
por outros profissionais, atuando no sentido da integração da equipe 
dos Programas;- Participar, juntamente com o técnico da referencia 
do CRAS, de reuniões com as famílias das crianças e dos jovens, 
para as quais for convidado;- Participar de reuniões sistemáticas 
com o técnico de referencia do CRAS;- Participar das atividades de 
capacitação;- Organizar arquivos em geral inerentes a sua função, 
prestar orientações e informações em geral sobre os programas, 
projetos e serviços no local de trabalho;- Elaborar, coordenar e 
executar capacitações a partir dos objetivos dos programas;-
Elaborar plano pedagógico social que norteia as ações com 
crianças, adolescentes e famílias atendidas em projetos, programas 
sócio-educativos.

CIRURGIÃO DENTISTA - 40 HORAS
a) Descrição Sintética: Atendimento de acordo com o Programa de 
Saúde da Família
b) Descrição Analítica: Realizar levantamento epidemiológico para 
traçar o perfil de saúde bucal da população;Realizar os 
procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde -NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional 
Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento 
integral,no âmbito da atenção básica para a população; Encaminhar 
e orientar os usuários que apresentam problema complexos a 
outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; 
Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever 
medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
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 diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 
assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência 
integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com 
planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para 
promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar 
o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar
as equipes de saúde da família no que se refere às ações 
educativas e preventivas em saúde bucal;

FARMACÊUTICO DO NASF
a) Descrição Sintética:.Planejar e administrar os serviços 
farmacêuticos e políticas da saúde.
b) Descrição Analítica: Participar da formulação e da reformulação 
da Política Municipal de Medicamentos, em concordância com a 
Política Municipal de Saúde e com a Política Nacional de 
Medicamentos; Contribuir com o planejamento na seleção de 
medicamentos essenciais a nível municipal (padronização), de 
acordo com o perfil epidemiológico e econômico da região, incluindo 
se possível, as formas alternativas de terapia; Verificar e orientar as 
condições de armazenamento, controle de qualidade (prazo de 
validade, embalagem,modificação no aspecto físico, etc), estoque, 
distribuição e dispensação dos medicamentos; Realizar controle de 
estoque trimestral e balanço anula, remetendo relatórios; Dispensar 
pessoalmente os medicamentos controlados, verificando a 
prescrição quanto à indicação, posologia, contra-indicação, 
interação medicamentosa e duração do tratamento, orientando o 
paciente quanto ao uso de medicamentos, posologia,conservação, 
efeitos colaterais e interações medicamentosas possíveis; Manter 
especialmente sob sua guarda e prestar contas à vigilância 
sanitária, de acordo com a lei, quanto à entrada e saída de 
medicamentos de controle especial; Observar e zelar pelo 
cumprimento das normas de conduta e protocolos oficiais emitidos
pela Secretaria de Saúde; Participar de grupos de estudo, de 
programas e de práticas educativas, como grupos de hipertensão e 
diabetes, planejamento familiar, prevenção e informações 
toxicológicas, planejamento nutricional, saneamento básico, 
imunizações, saúde da mulher e saúde do idoso, entre outros; 
Assessor aequipe local de saúde nas questões referentes ao uso de 
medicamentos, anticéticos, esterilizantes,saneantes, detergentes e 
similares; Participar de treinamentos da equipe de saúde, sempre 
que solicitado.

MÉDICO DA FAMÍLIA (PSF)
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médico-cirurgica e 
preventiva em ambulatórios, escolas, UNIDADES BASICAS DE 
SAUDE ou órgão afins; fazer inspeção de saúde em servidores 
municipais, bem como em candidatos à servidores públicos 
municipais 
b) Descrição Analítica:Realizar consultas clinicas aos usuários da 
sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em 
todas as fases do ciclo de vida: criança,adolescente, mulher, adulto 
e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário, no domicílio;Realizar as atividades clínicas 
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde -
NOAS 2001;Aliar a atuação clínica à prática da saúde 
coletiva
como de hipertensos, de diabéticos,de saúde mental, etc;Realizar o 
pronto atendimento médico nas urgências e 

quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 
USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e 
contra-
Indicar internação hospitalar; Solicitar exames 

equipe de 
socorros urgentes; prestar socorros urgentes nas salas de primeiro 
socorros, a domicilio, e na via pública; atender nos plantões com 
prioridade a todas as pessoas que necessitarem de socorro urgente 
ou de atendimento ambulatorial,independente de quaisquer outras 
formalidades que posteriormente poderão ser realizados; 
providenciar no tratamento especializado que se faça necessário 
para um bom atendimento; praticar intervenções cirúrgicas de 
acordo com a sua especialidade; desempenhar de maneira ampla, 
todas as atribuições atinentes à sua especialidade; ministrar aulas e 
participar de reuniões médicas para discussão de casos e 
problemas hospitalares, cursos, palestras sobre medicina preventiva 
nas entidades assistenciais e comunitárias, preencher e visar 
mapas de produção, de ficha médica com diagnóstico e tratamento, 
encaminhando-os à chefia de serviço; ministrar tratamento médico 
psiquiátrico; transferir pessoalmente a responsabilidade do 

atendimento aos titulares, de plantão daqueles doentes, cujo 
socorros não possam ser feitos ou completados nas salas de 
primeiro socorros, mediantes o preenchimento de boletins de 
socorro urgente; atender casos urgentes de internados no hospital, 
no impedimento dos titulares de plantão; preencher; supervisionar 
orientando o trabalho dos estagiários internos; preencher de forma 
clara e completa as fichas dos doentes atendidos a domicilio, 
entregando-as a quem de direito; registrar em livro especial ou dar 
destino adequado ao espólio ou pertence dos doentes ou 
acidentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer 
durante o socorro; colaborar de forma ativa afim de que não seja 
retardado a saída da equipe de socorro, comunicando ao chefe de 
setor as irregularidades que por ventura existem; atender consultas 
médicas em ambulatório, hospitais e outros estabelecimento 
públicos municipais; examinar funcionários públicos para fins de 
licença e aposentadoria.; examinar candidatos a auxílios; fazer 
inspeção médica para fins de ingresso em serviço público municipal; 
fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins 
de controle de faltas por motivo de doença; preencher e assinar 
laudos de exames de verificação; fazer diagnóstico e recomendar a 
terapêutica indicada para cada caso; prescrever regimes dietéticos; 
preencher exames laboratoriais tais como: sangue,urina, raio-x e 
outros relativo às atividades do cargo; incentivar a vacinação e 
indicar medidas de higiene pessoal.

ENFERMEIRO (PSF)
a) Descrição Sintética:
nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada.
b) Descrição Analítica:Realizar consulta de enfermagem, solicitar 
exames complementares, prescrever/transcrever medicações, 
conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da 

assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança,adolescente, mulher, ad
competência, executar assistência básica e ações de vigilância 

atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde -

específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 

Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, 
com vistas ao desempenho de sua funções.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL 
/ ENSINO FUNDAMENTAL
a) Descrição Sintética: Participar do processo de planejamento e 
elaboração da proposta pedagógica da escola; orientar a 
aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino aprendizagem;contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino;
b)Descrição Analítica: Respeitar o aluno como sujeito do processo 
educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; 
Participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por 
força de suas funções; Participar da elaboração da proposta 
pedagógica da unidade escolar; Participar do processo de 
planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da unidade escolar; Utilizar metodologias através de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos 
que apresentem menor rendimento; Cumprir os dias letivos, as 
horas de jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário 
de trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário 
estabelecido pela direção da unidade escolar; Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; Manter espírito de cooperação e 
solidariedade coma equipe escolar Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; Manter espírito de cooperação e 
solidariedade coma equipe escolar e comunidade em geral; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; Desempenhar as demais tarefas 
indispensáveis para atingir os fins educacionais da unidade escolar 
e ao processo de ensino e aprendizagem; Participar do Conselho de 
Escola; Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da 
consciência política do educando; Manter atualizado seus dados 
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 para atualização de seu prontuário; Considerar os princípios 
psicopedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, 
as diretrizes da política educacional na escolha e utilização de 
materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do 
processo ensino-aprendizagem; Velar para que o aluno não seja 
impedido de participar das atividades escolares em razão de 
qualquer carência material; Promover e facilitar o aperfeiçoamento 
técnico, científico e cultural dos alunos sob sua orientação 
profissional; Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos 
técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor 
serviço e contribuir para o desenvolvimento da profissão; Promover 
o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a 
prática da Educação Física;. Exercer a docência, fundamentando 
sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial 
teórico-prático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 
Física, caracterizando a ação educativa, nas dimensões afetivas, 
cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas como 
essenciais; Planejar e executar o trabalho docente, levantar dados e 
interpretá-los; Contribuir para a qualidade do ensino e 
aprendizagem da Educação Física; Estabelecer mecanismos de 
avaliação, considerar diferenças individuais, saber tratá-las e 
encaminhá-las; Cooperar com os setores de supervisão e 
orientação escolar; Trabalhar em equipe; Possibilitar por meio da 
Educação Física ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, 
sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, 
cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção social, na 
busca do conhecimento e no exercício da cidadania; Utilizar de 
diversas linguagens para promover situações significativas de 
aprendizagens de acordo com o segmento inerente a cada 
atividade; Executar outras atividades correlatas a função.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EDUCAÇÃO INFANTIL 
/ ENSINO FUNDAMENTAL
a) Descrição Sintética: Participar do processo de planejamento e 
elaboração da proposta pedagógica da escola; orientar a 
aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino aprendizagem;contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino.
b) Descrição Analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho 
segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os 
dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem 
do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
organizar registros de observação dos alunos; participar de 
atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio 
pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar 
órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a 
educação.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – EDUCAÇÃO FÍSICA
a) Descrição Sintética: Participar do processo de planejamento e 
elaboração da proposta pedagógica da escola; orientar a 
aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino aprendizagem;contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino;
b)Descrição Analítica: Respeitar o aluno como sujeito do processo 
educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; 
Participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por 
força de suas funções; Participar da elaboração da proposta 
pedagógica da unidade escolar; Participar do processo de 
planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da unidade escolar; Utilizarmetodologias através de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos 
que apresentem menor rendimento; Cumprir os dias letivos, as 
horas de jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário 
de trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário 
estabelecido pela direção da unidade escolar; Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; Manter espírito de cooperação e 
solidariedade coma equipe escolar e comunidade em geral; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; Desempenhar as demais tarefas 
indispensáveis para atingir os fins educacionais da unidade escolar 
e ao processo de ensino e aprendizagem; Participar do Conselho de 
Escola; Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da 
consciência política do educando; Manter atualizado seus dados 

para atualização de seu prontuário; Considerar os princípios 
psicopedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, 
as diretrizes da política educacional na escolha e utilização de 
materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do 
processo ensino-aprendizagem; Velar para que o aluno não seja 
impedido de participar das atividades escolares em razão de 
qualquer carência material; Promover e facilitar o aperfeiçoamento 
técnico, científico e cultural dos alunos sob sua orientação 
profissional; Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos 
técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor 
serviço e contribuir para o desenvolvimento da profissão; Promover 
o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a 
prática da Educação Física;. Exercer a docência, fundamentando 
sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial 
teórico-prático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 
Física, caracterizando a ação educativa, nas dimensões afetivas, 
cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas como 
essenciais; Planejar e executar o trabalho docente, levantar dados e 
interpretá-los; Contribuir para a qualidade do ensino e 
aprendizagem da Educação Física; Estabelecer mecanismos de 
avaliação, considerar diferenças individuais, saber tratá-las e 
encaminhá-las; Cooperar com os setores de supervisão e 
orientação escolar; Trabalhar em equipe; Possibilitar por meio da 
Educação Física ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, 
sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, 
cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção social, na 
busca do conhecimento e no exercício da cidadania; Utilizar de 
diversas linguagens para promover situações significativas de 
aprendizagens de acordo com o segmento inerente a cada 
atividade; Executar outras atividades correlatas à função.

ASSISTENTE SOCIAL DO NASF
a) Descrição Sintética:Coordenar os trabalhos de caráter social 
adstritos às ESF; Estimular e acompanhar o desenvolvimento de 
trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as ESF;

Descrição Analítica: Discutir e refletir permanentemente com 
as ESF a realidade social e as formas de organização social dos 
territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas 
adversidades e potencialidades; Atender as famílias de forma 
integral, em conjunto com as ESF, estimulando a reflexão sobre o 
conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento 
individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais; Identificar no 
território, junto com as ESF, valores e normas culturais das famílias 
e da comunidade que possam contribuir para o processo de 

desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de 

oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável 
na comunidade, ou de estratégias que propiciem o exercício da 
cidadania em sua plenitude, com as ESF e a 

envolver técnicas de 

profissionais das ESF estratégias para identificar e abordar 
problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e a outras 

Social em 

ESF, o acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família e 
outros programas federais e estaduais de distribuição de 

Oxigenioterapia, capacitando as ESF no acompanhamento dessa 
ação de atenção à saúde.

PSICÓLOGO DO NASF
a) Descrição Sintética:identificar, em conjunto com as Equipes 
Saúde da Família e a comunidade, as atividades, as ações e as 
práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; 
identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público 
prioritário a cada uma das ações; 
b) Descrição Analítica:atuar, de forma integrada e planejada, nas 
atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, 
quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de 
acordo com os critérios previamente estabelecidos; acolher os 
usuários e humanizar a atenção; desenvolver coletivamente, com 
vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas 
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre 
outras; promover a gestão integrada e a participação dos usuários 
nas decisões, por meio de organização participativa com os 
Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; elaborar estratégias de
comunicação para divulgação e sensibilização das atividades do 
NASF por meio de cartazes, jornais, informativos, e outros veículos 
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 de informação; avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de 
Saúde, o desenvolvimento e a implantação das ações e a medida 
de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores 
previamente estabelecidos; elaborar e divulgar material educativo e 
informativo nas áreas de atenção do NASF; elaborar projetos 
terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que 
permitam a apropriação coletiva pelas ESF e o NASF do 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais 
e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade 
compartilhada; realizar atividades clínicas pertinentes a sua 
responsabilidade profissional; discutir com as ESF os casos 
identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a 
questões subjetivas; criar, em conjunto com as ESF, estratégias 
para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, 
tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria 
da qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar 
prática que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos, 
bem como desenvolver ações que visem à difusão da cultura de 
atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação 
em relação à loucura; desenvolver ações de mobilização de 
recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação 
psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, 
destacando a relevância da articulação intersetorial; ampliar o 
vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento 
e buscando constituir redes de apoio e integração.

NUTRICIONISTA DO NASF 
a) Descrição Sintética:Ações de promoção de práticas alimentares 
saudáveis em todas as fases do ciclo da vida e respostas às 
principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios 
alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como aos 
planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não-
transmissíveis; 
b) Descrição Analítica:Conhecer e estimular a produção e o 
consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; 
Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de 
hortas e pomares comunitários; Capacitar as ESF e participar de 
ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos 
distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, 
sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e 
desnutrição; e, elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de 
atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à 
Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção 
básica, organizando a referência e a contra-referência do 
atendimento.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO NASF 
a) Descrição Sintética:Estudar programas instituídos; preparar 
planos de aulas; selecionar e organizar o material didático; ministrar 
as aulas programadas; aplicar exercícios práticos e 
complementares; elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; 
organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico; 
registrar as matéria dadas e os trabalhos efetuados.
b) Descrição Analítica:Identificar e diagnosticar problemas 
relacionados às crianças e adolescentes em situação de risco 
pessoal e / ou social; propor soluções e encaminhamentos, 
estimulando a participação efetiva dos pais e / ou dos responsáveis; 
desenvolver ações sócio - educativas junto às crianças, 
adolescentes, famílias e comunidade, complementando o trabalho 
de outros profissionais que atuam nessa área, formulando e criando 
situações novas que possibilitem a superação dos problemas e 
conflitos existentes.

MOTORISTA�CATEGORIA�―B‖�E�―D‖
a) Descrição Sintética:Conduzir veículos automotores, caminhões 
e ônibus destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher 
o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada 
do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 
b) Descrição Analítica:manter os veículos em perfeitas condições 
de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 
conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 
transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, 
pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o 
abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando 
indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, 
bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros 
na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, 
tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao 
mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu 

destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na 
carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros 
com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
a) Descrição Sintética:Exercer atividades de limpeza e/ou 
arrumação em dependências públicas, como prédios, oficinas, 
garagens e outros;
b)Descrição Analítica:Proceder à remoção e conservação de 
móveis, máquinas, equipamentos e material em geral; E executar 
pequenos consertos; atender eventualmente o público e ao telefone; 
Auxiliar em serviços de jardinagem/horticultura; proceder à 
apreensão de animais soltos em vias públicas; Auxiliar e/ou 
executar, sob orientação, qualquer tarefa de preparação/distribuição 
de alimentos/merenda escolar, além de servi-los; Dar assistência na 
higienização de crianças, adolescentes e idosos atendidos em 
estabelecimentos municipais; Acompanhar crianças e adolescentes 
atendidos em programas municipais até a escola, postos de saúde e 
outros serviços públicos; Exercer atividades na área de 
lavanderi
serviços de capina e roçado; Varrer, escovar, lavar e remover lixo 

asseio públi

que presta serviço e executar outras tarefas correlatas.

MONITOR FACILITADOR DE OFICINAS
a) Descrição Sintética:Os facilitadores também deverão interagir 
permanentemente com o Orientador Social, de forma a garantir a 
integração das atividades aos conteúdos e percursos 
socioeducativos desenvolvidos com os jovens.
b) Descrição Analítica:A facilitação de oficinas de cultura, esporte 
e lazer deverão ser realizados por profissionais com formação 
específica ou de reconhecida atuação nestas áreas; Os facilitadores 
deverão pautar suas oficinas nas orientações e referenciais 
pedagógicos fornecidos pelo MDS às equipes técnicas do Serviço 
Socioeducativo.Coordenar as ações do Programa ACESSUAS 
TRABALHO no âmbito da gestão municipal. 

COORDENADOR DO ACESSUAS TRABALHO
a) Descrição Sintética: Coordenar o planejamento das atividades 
que serão desenvolvidas pela Equipe de Referência. 
b) Descrição Analítica: Acompanhar os resultados das metas 
pactuadas pelo Município. Alimentar com informações pertinentes o 
Sistema de monitoramento do ACESSUAS TRABALHO Prestar 
contas dos recursos utilizados, sem prejuízo de outras atribuições 
constantes nas normas atinentes ao Programa. Elaborar estudo 
sócio econômico do município, Identificar o público prioritário do 
Programa ACESSUAS TRABALHO; Identificar as pessoas com 
deficiência que possam participar dos cursos oferecidos pelo 
Programa ACESSUAS TRABALHO; Participar da elaboração da 
campanha de mobilização e de divulgação do Programa; Organizar 
palestras, reuniões nos bairros, nas associações de moradores, 
com o público prioritário do Programa ACESSUAS TRABALHO; 
Disponibilizar à população a lista das unidades ofertantes e relação 
dos cursos oferecidos pelo ACESSUAS TRABALHO; Articular com 
rede de educação (EJA) que atua com o público prioritário do 
Programa ACESSUAS TRABALHO para matricular os alunos nas 
unidades ofertantes; Identificar famílias com perfil para acesso à 
renda, com registro específico daquelas em situação de extrema 
pobreza e incluir no CADÚNICO e no ACESSUAS TRABALHO; 
Registrar informações sobre matrículas efetivadas, 
encaminhamento e acompanhamento dos educandos; Acompanhar 
o desempenho dos educandos por meio de relatório quinzenal ou 
mensal; Disponibilizar informações sobre a permanência, evasão 
dos educandos e avaliação do Programa ACESSUAS TRABALHO; 
Participar de reuniões periódicas com a equipe de referência da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou CRAS, para 
planejamento e avaliação dos resultados do Programa ACESSUAS 
TRABALHO; Identificar situações de vulnerabilidade e risco social e 
oferta de e/ou encaminhamento para outros serviços, conforme 
necessidades.

FISIOTERAPEUTA (NASF)

a) Descrição Sintética:Realizar diagnóstico, com levantamento dos 
problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de 
deficiências e das necessidades em termo de reabilitação, na área 
adstrita às ESF;
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 b) Descrição Analítica: Desenvolver ações de promoção e 
proteção á saúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos 
físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o 
corpo, postura, alimentação com vistas ao autocuidado; 
Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz 
respeito ao desenvolvimento infantil; Desenvolver ações conjuntas 
com as ESF visando ao acompanhamento das crianças que 
apresentam risco para alterações no desenvolvimento;Realizar 
ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo 
de vida dos indivíduos;Acolher os usuários que requeiram cuidados 
de reabilitação, realizando orientações,atendimento 
acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a 
capacidade instalada das ESF;Desenvolver ações de reabilitação, 
priorizando atendimentos coletivos; Realizar visitas domiciliares 
para orientações, adaptações e acompanhamentos; Capacitar, 
orientar e dar suporte ás ações dos ACS;Realizar em conjunto com 
as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e 
complementares; Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a 
inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência; Orientar e informar as pessoas com deficiência, 
cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de 
vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o 
desenvolvimento funcional frente ás características específicas de 
cada indivíduo; Desenvolver ações de ReabilitaçãoBaseada na 
Comunidade; RBC que pressuponham valorização do potencial da 
comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do 
processo de reabilitação e inclusão; Acolher, apoiar e orientar as 
famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo 
das situações oriundas da deficiência de um dos seus 
componentes; Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e 
encaminhamentos quando necessário; Realizar encaminhamento e 
acompanhamento das indicações e concessões de órtese, próteses 
e atendimentos específicos realizados por outronível de atenção á 
saúde; Realizar grupos de mães de crianças com problemas 
neurológicos: práticas de cuidados com a transferência, postura, 
estímulos e cuidados para o desenvolvimento da criança e 
orientações a mãe; Realizar grupos de mães de crianças com 
infecção respiratória aguda (IRA); Estimular essencialmente 
crianças com atraso no desenvolvimento neuro-pscio-motor em 
creches, centros comunitários, treinamento das mães, 
acompanhamento domiciliar, diagnóstico precoce de alterações e ou 
disfunções neuro-fisico-funcionais e encaminhamento para 
referência; Atuar em creches: ergonomia, avaliação postural, 
orientações posturais, adaptação de ambientes, educação em 
saúde, cinesioterapia para desenvolvimento psicomotor, estímulo a 
prática de atividade física; Orientar sobre higiene e saúde em geral; 
Realizar grupos de gestantes: orientações posturais, preparação 
para o parto fisiológico, cuidados, exercícios respiratórios, 
monitoramento da freqüência cardíaca e pressão arterial, 
orientações de cuidados com o bebê e amamentação;Atuar no 
climatério: exercícios uroginecológicos na hipoestrogenia, 
acompanhamento e minimização dos sintomas, orientações a 
prática de exercícios controlada; Realizar grupos de posturas: 
orientações em empresas, cooperativas, trabalhadores domésticos 
sobre postura, melhor alinhamento da coluna vertebral, ergonomia, 
prática de exercícios direcinados, orientação quanto ao uso de 
equipamento de proteção individual, educação em saúde; Realizar 
grupos de pé em risco (Diabetes e Hanseníase): prevenção de 
incapacidades, avaliação, monitoramento, adaptação de calçados, 
orientação de cuidados, hidratação da pele e inspeção de úlceras 
de pressão, treinamento dos cuidadores, etc.

MÉDICO GINECOLOGISTA DO NASF

a)DescriçãoSintética:Atender consultas de ginecologia e 
obstetrícia (pré-natal e doenças da mulher em geral);
b) Descrição Analítica:Colher material para exame (preventivo de 
câncer);Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta 
serviço e exercer outras atividadesinerentes ao cargo, conforme 
regulamentação do CRM. Realizar consultas clinicas aos usuários 
da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em 
todas as fases do ciclo de vida: criança,adolescente, mulher, adulto 
e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário, no domicílio;Realizar as atividades clínicas 
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde -

como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar 
o pronto atendimento médico nas urgências e 

quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 
USF, por meio de um sistema de acompanhamento ereferência e 
contra-ref
Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares.

MONITOR II (ARTESANATO (CRAS – PETI) – CAPOEIRA –
DANÇA – DANÇA E/OU MÚSICA – DESENHO ARTÍSTICO –
EDUCAÇÃO FÍSICA (CRAS –PETI) – FUTEBOL – MÚSICA –
REFORÇO ESCOLAR – TAEKWONDO – TEATRO.

a) Descrição Sintética: Fornecer suporte às famílias atendidas, em 
conformidade com a presente Lei;- Compor As equipes 
multidisciplinares;
b) Descrição Analítica: Exercer atividades inerentes ao cargo, de 
modo a dar efetividade às oficinas do CRAS, com destaque para as 
voltadas para o desenvolvimento de conhecimentos/habilidades 
ligadas, ou não, a trabalho/geração de renda.

TECNICO SOCIAL (NIVEL SUPERIOR EM ASSISTENCIA 
SOCIAL) 

a) Descrição Sintética:Nível Superior em Serviço Social, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação e Registro no Conselho de Classe; Elaborar o Projeto de 
Trabalho Técnico Social (PTTS) que  sistematiza a proposta de 
trabalho junto aos beneficiários de obras de Infra Estrutura. Nas 
intervenções relacionadas ao desenvolvimento urbano, os projetos 
devem ter enfoque multidisciplinar, fundamentando-se nos 
princípios de participação comunitária, sustentabilidade dos 
empreendimentos e preservação ambiental. 
b) Descrição Analítica: Implementar políticas sócio-assistenciais 
nas perspectivas de prestação de serviços e ação educativa na área 
da social e de recursos humanos; Planejar, assessorar e executar 
programas e projetos vinculados à gestão de políticas sociais; 
realizar atendimentos aos usuários reforçando noções de cidadania 
e direito; supervisionar atividades relacionadas ao ensino; participar 
de equipes de trabalhos interdisciplinares; executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de dificuldade; obedecer as normas 
técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições. 

ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSAVEL TECNICO

a) Descrição Sintética: Desenvolver projetos de engenharia; 
executar e fiscalizar obras; planejar, coordenar a operação e a 
manutenção, orçar,e avaliar a contratação de serviços; controlar a 
qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; 
elaborar normas e documentação técnica; acompanhar a execução 
dos serviços das diversas obras do município; alimentar os sistemas 
de informação SIMEC, SISMOB e desenvolver outras atividades de
acordo com as especificidades do setor de lotação. 
b) Descrição Analítica: Elaborar, coordenar, reformular, 
acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando plantas e 
especificações técnicas da obra, indicando o tipo e qualidade de 
materiais e equipamentos, indicando a mão-de-obra necessária e 
efetuando cálculos dos custos, para possibilitar a construção, 
reforma e/ou manutenção de obras edificadas;efetuar avaliação da 
capacidade técnica das empreiteiras, treinamento de subordinados, 
elaboração de projetos diversas da área, elaborar cronogramas 
físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação 
da execução de planos de obras; promover levantamentos das 
características de terrenos onde serão executadas as obras; 
acompanhar, fiscalizar, vistoriar, controlar e efetuar medições de 
obras que estejam sob encargo do município ou de terceiros; 
analisar processos e aprovar projetos de loteamentos quanto aos 
seus diversos aspectos técnicos; elaborar normas e acompanhar 
concorrências; participar de discussão e na elaboração das 
proposituras de legislação de edificações,urbanismo e plano diretor; 
orientar a compra, distribuição, manutenção e reparo de 
equipamentos utilizados em obras;supervisionar a compra de 
materiais e equipamentos, visando a otimização de custos, bem 
como verificar se o material recebido atende as especificações de 
qualidade; supervisionar a qualidade dos materiais empregados 
pelas empreiteiras em obras do município; emitir e/ou elaborar 
laudos técnicos, instruções normativas, manuais técnicos, relatórios, 
registros e cadastros, relativos às atividades de engenharia; efetuar 
avaliações de imóveis para fins de desapropriação, elaborar 
projetos de sinalização;coordenar estudos das características de 
tráfego; efetuar vistorias, fiscalização e emitir ART de obras e 
empreendimentos que requeiram responsabilidade técnica.

PSICOLOGO DO CRAS
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 a) Descrição Sintética: Atua fundamentado na compreensão da 
dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob 
diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de 
problematizar e propor ações no âmbito social. Seu trabalho envolve 
proposições de políticas e ações relacionadas à comunidade em 
geral e aos movimentos sociais de grupos e ações relacionadas à 
comunidade em geral e aos movimentos sociais de grupos étnico-
raciais, religiosos, de gênero, geracionais, de orientação sexual, de 
classes sociais e de outros segmentos socioculturais, com vistas à 
realização de projetos da área social e/ou definição de políticas 
públicas. 
b) Descrição Analítica: Realizar estudo, pesquisa e supervisão 
sobre temas pertinentes à relação do indivíduo com a sociedade, 
com o intuito de promover a problematização e a construção de 
proposições que qualifiquem o trabalho e a formação no campo da 
Psicologia Social; Executar procedimentos profissionais para escuta 
qualificada individual ou em grupo, identificando as vulnerabilidades 
de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar orientações 
qualificadas,fundamentados em pressupostos teórico-
metodológicos, éticos e legais; articular serviços e recursos para 
atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e 
indivíduos; desenvolver atividades sócio educativas de apoio, 
acolhida, reflexão e participação, que visem o fortalecimento familiar 
e a convivência comunitária; atendimento à família (acolhimento, 
entrevistas, orientação, visitas domiciliares) sempre com a 
perspectiva multidisciplinar e levando-se em consideração a missão 
e os objetivos do Serviço; entre outras atividades voltadas aos 
objetivos do CRAS.

VIGIA

a) Descrição Sintética: Zelar pela segurança patrimonial da 
fundação
b) Descrição Analítica: Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis 
da Fundação; Relatar os fatos ocorridos, durante o período de 
vigilância, à chefia imediata; Controlar e orientar a entrada e saída 
de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária 
identificação de credenciais visadas pelo órgão competente;
Vistoriar rotineiramente a parte externa da Fundação e o 
fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo 
cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PÚBLICA

a) Descrição Sintética: Executar serviços de desinfecção em 
logradouros públicos, equipamentos públicos e prédios em geral.
b) Descrição Analítica: Desenvolver trabalhos corretivos e 
preventivos de combate a insetos, ratos e outros animais que 
causem danos à saúde da população. Visitar os domicílios para 
acompanhamento e orientação quanto ao controle de epidemias, 
bem como fazer visitas às pessoas atingidas por epidemias. 
Verificar as condições de higiene e limpeza em que se encontram 
as Unidades de Saúde, relatando ao superior imediato. Efetuar a 
captura de animais que se encontram nas ruas do município. 
Auxiliar no serviço dos veterinários. Participar nas campanhas de 
vacinação. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua 
função. 

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

a) Descrição Sintética: Auxiliar o embarque e desembarque dos 
alunos; Portar relação atualizada com nome e telefone dos alunos 
transportados; Acompanhar os alunos durante o trajeto 
residência/escola; 
b) Descrição Analítica: Permanecer no veículo escolar durante o 
trajeto; Auxiliar o motorista se for necessário; Zelar pela segurança 
dos alunos transportados, exigindo o uso do cinto do segurança; 
Fiscalizar o cumprimento dos horários e itinerários estabelecidos; 
Orientar os alunos sobre a conduta dentro do veículo escolar; 
Instruir e executar as normas de segurança no veículo escolar 
durante o trajeto; Fiscalizar e elaborar relatórios sobre as 
ocorrências durante o trajeto escolar; Executar outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

a) Descrição Sintética: Exercer atividades auxiliares, de nível 
médio técnico, inerentes à área de enfermagem. 
b) Descrição Analítica:Assistir ao Enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência 

de enfermagem.Prestação de cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes em estado grave. Prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e programas de vigilância epidemiológica. 
Prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde. Executar 
atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas 
do Enfermeiro e do Enfermeiro Obstetra. Integrar a Equipe de 
Saúde. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua 
função.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

a) Descrição Sintética: Efetuar, nas atividades do laboratório 
central ou laboratórios volantes, a coleta e preparação do material 
necessário à realização de exames laboratoriais, de acordo com a 
determinação da prescrição médica, cuidando para que seja 
efetuado o registro da amostra colhido do paciente, a fim de permitir 
a sua pela identificação posteriormente.
b) Descrição Analítica: Preparar reagentes, lâminas microscopias 
e meios de cultura. Elaborar relatórios dos exames laboratoriais 
realizados. Cuidar da higienização dos aparelhos, equipamentos e 
materiais de laboratório, bem como, colaborar com a manutenção 
da qualidade dos exames, reagentes e demais utensílios utilizados. 
Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função, 
realizar classificação de triatomíneos, larvas e analises de vetores, 
pesquisa entomológica de vetores.

EDUCADOR FÍSICO NASF: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver atividades físicas e práticas 
junto à comunidade; Veicular informação que visem à prevenção, a 
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a 
produção do autocuidado;
b) Descrição Analítica:Incentivar a criação de espaços de inclusão 
social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social 
na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e 
lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente 
em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente 
com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais 
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo 
de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às 
Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que 
incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir 
para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência 
como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar 
profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto 
com as Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os 
Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitador-
monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas 
corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as 
atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; 
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes 
PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos 
existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas 
corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem. 
Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde 
da população; Outras atividades inerente à função.

TECNICO EM SAUDE BUCAL — TSB - 40 HORAS

a)Descrição Sintética: Atendimento de acordo com a Estratégia
Saúde Ducal (PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 
2017).
b)Descrição Analítica: Realizar levantamento epidemiologico para
traçar o perfil de saúde bucal da população; Realizar os
procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde -NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional
Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento
integral no âmbito da atenção básica para a população; Encaminhar 
e orientar os usuários que apresentam problema complexos a 
outros níveis de assistência, asseguran dos eu acompanhamento; 
Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever
medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; Treinar e capacitar os Auxiliares em Saúde
Bucal (ASB) e os agentes multiplicadores das ações de promoção à 
saúde também são atribuições dos técnicos em saúde bucal. 
Juntamente com os ASB, devem acolher o paciente nos serviços de 
saúde bucal, realizar atividades programadas e de atenção à 



 
 
 

ESTE ARQUIVO É ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N0 317/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018

  

10 
DIÁRIO OFICIAL ANO II–CARRASCO BONITO, SEXTA-FEIRA,14 DE JUNHO DE 2019

 demanda espontânea, participar de levantamentos e estudos
epidemiológicos (excetona categoria de examinador), aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos e participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS.

O trabalho em conjunto com as ASB também compreende
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde
bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e 
integrarações de saúde de forma multidisciplinar, e participar das 
ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção 
das doenças bucais.

FISIOTERAPEUTA (NASF) 40hs

a)Descrição Sintética: Realizar diagnóstico, com levantamento dos 
problemas de saúde quer e queiram ações de prevenção de 
deficiências e das necessidades em termo de reabilitação, na área
adstrita às ESF:;
b)Descrição Analítica: Desenvolver ações de promoção e proteção 
á saúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos e da 
comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, 
alimentação com vistas ao autocuidado; Desenvolver ações para
subsidiar o trabalho das ESF no que dizeres peito ao
desenvolvimento infantil: Desenvolver ações conjuntas com as ESF 
visando ao acompanhamento das crianças que apresentam risco
para alterações no desenvolvimento; Realizar ações para a 
prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos 
indivíduos; Acolher os usuários que requeiram cuidados de 
reabilitação, realizando orientações, atendimento acompanhamento, 
de acordo com a necessidade dos usuários e à capacida de
instalada das ESF: Desenvolver ações de reabilitação, priorizando
atendimentos coletivos; Realizar visitas domiciliares para
orientações, adaptações e acompanhamentos; Capacitar, orientar e 
dar suporte ás ações dos ACS;Realizar em conjunto com as ESF, 
discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares; 
Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; 
Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS 
sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, 
recursos e tecnologias de atenção para o desenvolvimento funcional
frente ás características específicas de cada indivíduo: Desenvolver
ações de Reabilitação Baseada na Comunidade; RBC que
pressuponham valorização do potencial da comunidade, 
concebendo todas as pessoas como agentes do processo de 
reabilitação e inclusão; Acolher, apoiar e orientar as famílias, 
principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo das 
situações oriundas da deficiência de um dos seus componentes; 
Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos
quando necessário; Realizar encaminhamento e acompanhamento 
das indicações e concessões de órtese, próteses e atendimentos
específicos realizados por outro nível de atenção á saúde; Realizar
grupos de mães de crianças com problemas neurológicos: práticas 
de cuidados com a transferência, postura, estímulos e cuidados
para o desenvolvimento da criança e orientações a mãe; Realizar
grupos de mães de crianças com infecção respiratória aguda (IRA); 
Estimular essencialmente crianças com atraso no desenvolvimento
neuro-pscio-motor em creches, centros comunitários, treinamento 
das mães, acompanhamento domiciliar, diagnóstico precoce de 
alterações e ou disfunções neuro-fisico- funcionais e 
encaminhamento para referência: Atuar em creches: ergonomia, 
avaliação postural, orientações posturais, adaptação de ambientes, 
educação em saúde, cinesioterapia para desenvolvimento
psicomotor,estímulo a prática de ativida de física; Orientar sobre
higiene e saúde em geral; Realizar grupos de gestantes: 
orientações posturais, preparação para o partofisiológico, cuidados, 
exercícios respiratórios, monitoramento da freqüência cardiaca e 
pressão arterial, orientações de cuidados com o bebê e 
amamentação;Atuar no climatério: exercícios uroginecológicos na
hipoestrogenia, acompanhamento e minimização dos sintomas, 
orientações a prática de exercícios controlada; Realizar grupos de 
posturas: orientações em empresas, cooperativas, trabalhadores
domésticos sobre postura, melhor alinhamento da coluna vertebral, 
ergonomia, prática de exercícios direcinados, orientação quanto a
ouso de equipamento de proteção individual, educação em saúde; 
Realizar grupos de pé em risco (Diabetes e Hanseníase): prevenção 
de incapacidades, avaliação, monitoramento, adaptação de 
calçados, orientação de cuidados, hidratação da pele e inspeção de 
úlceras de pressão, treinamento dos cuidadores, etc

LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2019 de 15 de abril de 2019.

“DISPÕE� SOBRE� A� ORGANIZAÇÃO,� ESTRUTURA�
ADMINISTRATIVA, NORMAS REGULADORAS E O 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO, 
ESTADO DO TOCANTINS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, 
ESTADO DO TOCANTINS, faz saber, em cumprimento as 
atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, faço saber que o 
Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a 
seguinte Lei:

TÍTULO I
CAPÍTULO I - Da Estrutura do Poder Executivo

Art. 1.º - O Poder Executivo, estruturado pela presente 
Lei, compõe-se dos órgãos da administração direta.

Parágrafo Único - Integra a estrutura básica da 
administração direta o Gabinete do Prefeito e as Secretarias 
Municipais.

Art. 2.º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito 
Municipal, auxiliado pelo:

I – Assessor de Imprensa;
II – Chefe de Gabinete do Prefeito;
III – Chefe do Controle Interno;
IV - Secretários Municipais.

§ 1.º - As competências das autoridades especificadas 
neste artigo estão previstas na lei Orgânica do Município, nas leis e 
nos regulamentos que tratam da organização da administração 
municipal, com o auxilio dos órgãos e entidades que compõem a 
administração direta.

§ 2.º - O Chefe de Gabinete do Prefeito e o Chefe do 
Controle Interno não têm tratamento hierárquico superior ao de 
Secretário Municipal e são a esses equiparados para todos os 
efeitos, vencimentos, atribuições, e quanto o protocolo e à 
correspondência.

CAPÍTULO II - Da Estrutura Organizacional

Art. 3.º - Os órgãos e entidades da estrutura 
organizacional básica da administração direta do Poder Executivo, 
criado por lei e compreendendo o nível em que são formuladas as 
decisões afetas as políticas e estratégias públicas, bem assim os 
planos e ações do Governo Municipal, têm a seguinte composição:

I - Chefia do Gabinete do Prefeito;
II - Assessoria de Controle Interno;
III – Assessoria de Imprensa;
IV - Secretarias Municipais:

a. Secretaria Municipal de Administração 
b. Secretaria Municipal de Finanças;
c. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
d. Secretaria Municipal de Educação, e Cultura;
e. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo;
f. Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento 

Social;
g. Secretaria Municipal de Agricultura.
h. Departamento Municipal de Esporte e Lazer.
i. Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Habitação.

CAPÍTULO III - Da Estrutura Operacional

Art. 4.º - A Estrutura Operacional da Administração direta 
do Poder Executivo compreende o conjunto de unidades que 
compõem os órgãos e entidades da estrutura básica, sendo 
estabelecida e organizada mediante decreto, observadas aos 
seguintes critérios e disposições:

I - ajustamento e adequação dos cargos comissionados e 
funções gratificadas criadas por lei;

II - limitação numérica aos cargos e funções gratificadas 
existentes;

III - contenção das despesas destinadas à remuneração 
dos seus ocupantes aos limites autorizados na lei do Orçamento;


