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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

LEI Nº 250/2022 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 
 

Altera os anexos da Lei 224/2021, que dispõe sobre as 
tabelas de cargos dos servidores efetivos integrantes 
do Poder Executivo do Município de Abreulândia/TO. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Abreulândia, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais, APROVA e Eu, 
Prefeito, SANCIONO a seguinte Lei: 

 
Art. 1ºAltera os anexos abaixo relacionados, da Lei Municipal 
224/2021, que instituiu as tabelas de cargos dos servidores 
efetivos integrantes do Poder Executivo do Município de 
Abreulândia/TO,  
 
ANEXO I - Cargos do Quadro Permanente e Grupos 
Ocupacionais; 
ANEXO II - Tarefas Típicas e Requisitos para Ingresso do 
Quadro Permanente; 
ANEXO III- Tabela de Transformação de Cargos e 
ANEXO IV - Cargos do Quadro Transitório. 
ANEXO I – PCCR-EDUCAÇÃO 
 
Art. 2º - Permanece inalterados os demais anexos e a estrutura 
da Lei 224/2021. 
 
Art. 3º- Fica estabelecido, no âmbito do Município de 
Abreulândia (TO) que o vencimento inicial dos Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate às 
Endemias - ACE não poderá ser inferior a dois salários-mínimos 
nacionais vigentes, conforme instituído pela Emenda 
Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022. 
 
Art. 4º Os vencimentos básicos dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias de que trata esta 
Lei, quando houver correção do salário-mínimo nacional, nos 
termos do § 9º, do art. 198, da Constituição Federal, far – se à 
correção por meio de autorização legislativa.   
 
Art. 5º - Fica autorizado o poder executivo pagar a diferença do 
vencimento relativo aos meses de maio e junho de 2022 e os 
valores integrais a partir de julho de 2022. 
 
Art. 6.º - O artigo 147da Lei n. º027/2006, de 27 de dezembro 
de 2006, passa a vigorar da seguinte forma 
 
Art. 6º - A Critério da Administração Pública, pode ser 
concedida ao servidor efetivo estável ou estabilizado, licença, 
sem remuneração, para o trato de assuntos particulares, pelo 
prazo de três anos consecutivos, podendo ser prorrogado a 
pedido do interessado. 
 
Art. 7.º - Fica revogado o parágrafo terceiro do artigo 147da Lei 
n. º027/2006, de 27 de dezembro de 2006. 
 
Parágrafo único – As disposições dos artigos 6.º e 7º da 
presente surtirão efeitos a partir de janeiro de 2022. 
 
Art. 8.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Abreulândia, Estado do 
Tocantins, aos 11 de outubro de 2022. 
 

MANOEL FRANCISCO DE MOURA 
Prefeito Municipal 
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ANF - 
Administrativ
o de Nível 
Fundamental 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

45 
40 

Gari 20 40 

Mestre de Obras 01 40 

Motorista Veículos 
Leves 

08 
40 

Motorista Veículos 
pesados 

05 
40 

Operador de 
Máquinas Pesadas I 

05 
40 

Operador de 
Máquinas Pesadas II 

06 
40 

Operador Patroleiro 02 40 

 Pedreiro 02 40 

ANM - 
Administrativ
o de Nível 
Médio 

Assistente 
Administrativo 

16 
40 

Assistente de Sala 05 40 

Digitador 01 40 

Assistente Financeiro 02 40 

TNM - Técnico 
de Nível 
Médio 

Técnico em 
Enfermagem 

06 
40 

Agente de Endemias 04 40 

Auxiliar de 
Consultório Dental 

03 
40 

Técnico em Higiene 
Dental 

03 
40 

Agente Comunitário 
de Saúde 

12 
40 

Fiscal da Vigilância 
Sanitária 

02 
40 

Agente de Tributação 02 40 

Agente de Obras, 
Posturas e Meio 
ambiente 

02 
40 

TNS - Técnico 
de Nível 
Superior 

Fisioterapeuta 01 30 

Odontólogo 01 40 

Pedagoga/Orientador
a Social 

01 
40 

Psicólogo 03 30 

Assistente Social 03 30 

Enfermeiro  04 40 

Farmacêutico 01 40 

Nutricionista 01 40 

Auditor Fiscal de 
Tributo Municipal 

02 
40 

 
ANEXO IE – PCCR-EDUCAÇÃO 

• Cargos do Quadro Permanente e Grupos 
Ocupacionais 

Grupo 
Ocupacion

al 

Descrição do 
Cargo 

Carga 
Horári

a 

VAGA
S 

PADRÃO 
SALARIAL 

ANF - 
Auxiliar de 
Nível 
Fundament
al 

Motorista de 
veículo 
pesado 

40 09 R$1.659.0
0 

Motorista de 
veículo leve 

40 05 
R$1.437.8

0 

TNF – 
Técnico de 
Nível 
Fundament
al 

Técnico em 
Alimentação 
Escolar 

40 12 R$1.216.6
0 

Técnico de 
manutenção 
em 
Infraestrutur
a 

40 03 
R$1.216.6

0 

TNM – 
Técnico de 
Nível 
Médio 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

40 09 R$1.216.6
0 

Técnico em 
Multimeios 
Didáticos 

40 03 R$1.216.6
0 

TNS – 
Técnico de 
Nível 
Superior 

Orientador 
Educacional 

40 02 
R$3.784,0

0 

TNS – 
Técnico 
Nível 
Superior 

Nutricionista 40 01 
R$3.093,6

5 

TNS – 
Técnico 
Nível 
Superior 

Assistente 
Social 

30 02 
R$ 

2.435,42 

TNS – 
Técnico 
Nível 
Superior 

Psicólogo 30 02 
R$ 

2.435,42 

MNM – 
Magistério 
de Nível 
Médio 

Professor 
Nível Médio 

40 21 
R$3.845,6

3 

MNS – 
Magistério 
de Nível 
Superior 

Professor 
Nível 
Superior 

40 21 
R$3.845,6

3 

MNS – 
Magistério 
de Nível 
Superior 

Professor 
Nível 
Superior - 
Pedagogo 

40 05 
R$ 

3.845,63 

MNS – 
Magistério 
de Nível 
Superior 

Professor 
Nível 
Superior – 
Licenciatura 
Plena(Biologi
a, Educação 
Física, 

40 07 

R$ 
3.845,63 
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Matemática, 
Português) 

     

 
ANEXO II–PCCR-EDUCAÇÃO 

 Tarefas Típicas e Requisitos para Ingresso do Quadro 
Permanente  

TABELA 1 –Grupo Ocupacional ANM – Auxiliar de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

- Motoris
ta de Veículo 
leve e pesado 

- Dirigir os 
veículos oficiais, 
respeitada a 
categoria 
profissional 
- Manter o 
veículo em 
condições próprias 
de uso, com 
verificação de 
combustível, filtros 
e lubrificantes 
- Acompan
har as revisões e 
manutenções 
necessárias nos 
veículos 
- Manter 
em adequadas 
condições de uso e 
zelar pela guarda 
das ferramentas e 
acessórios 
pertencentes aos 
veículos oficiais 

- Nível 
Fundamental 
completo 
- Habilitaç
ão para Motorista 
nas categorias C, 
D ou E 

TABELA 2– Grupo Ocupacional TNF – Técnico de Nível 
Fundamental 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Técnico em 
Alimentação 
Escolar 

- Preparar a 
merenda escolar e 
servi-la aos alunos, 
respeitando os 
horários 
determinados 
- Manter a 
copa e a cozinha 
em adequadas 
condições de 
higiene e uso 
- Controlar 
os alimentos em 
relação às 
condições 
adequadas de 
armazenamento, 

- Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo obrigatória 
a comprovação 
dos 5 anos iniciais 
do ensino 
fundamental 

TABELA 1 –Grupo Ocupacional ANM – Auxiliar de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

preparação e prazo 
de validade 

Técnico de 
manutenção em 
Infraestrutura 

- Realizar a 
manutenção 
preventiva e 
realizar reparos, 
substituições de 
peças e consertos 
em geral dos 
prédios públicos 
municipais com as 
atividades básicas 
de pedreiro, 
carpinteiro, 
eletricista, 
encanador, 
marceneiro, pintor 
e serralheiro 
- Efetuar a 
limpeza de prédios 
públicos, em áreas 
internas e externas 
- Realizar 
serviços de copa 
- Transport
ar móveis, 
máquinas e 
equipamentos 
- Auxiliar 
em cargas e 
descargas de 
materiais 
- Realizar 
serviços de 
mensageiro 
- Cuidar do 
jardim e plantas 
em geral nos 
prédios públicos 
- Proceder 
à guarda dos 
prédios públicos 
- Controlar 
a entrada e saída 
de pessoas no 
período noturno 
- Executar a 
montagem e 
desmontagem de 
móveis 
- Acompan
har e verificar os 
equipamentos de 

- Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo obrigatória 
a comprovação 
dos 5 anos iniciais 
do ensino 
fundamental 
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TABELA 1 –Grupo Ocupacional ANM – Auxiliar de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

prevenção à 
incêndio 

TABELA 3– Grupo Ocupacional TNF – Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

- Técnico 
em Gestão 
Escolar 

- Executar 
tarefas 
eminentemente 
administrativas nas 
áreas financeira, 
contábil, recursos 
humanos e outras 
- Realizar 
serviços de 
digitação e 
secretaria em geral 
- Efetuar 
controle de 
frequência 
- Auxiliar na 
observância de 
normas e 
procedimentos 
administrativos 
- Controlar 
o andamento de 
processos e 
documentos 

- Nível 
Médio completo 

- Técnico 
em Multimeios 
Didáticos 

- Examinar 
e preparar serviços 
para digitação;  
- Fazer 
digitação de dados, 
bem como de 
textos, tabelas e 
outros; 
-  Formatar 
textos e planilhas, 
receber e 
transmitir e-mails. 
- Auxiliar e 
orientar para que 
as necessidades 
observadas no 
cotidiano escolar 
sejam supridas 
- - cumprir e 
fazer cumprir 
Regulamento de 
uso do laboratório 
de Informática, 
assessorando na 

- Nível 
Médio completo 

TABELA 1 –Grupo Ocupacional ANM – Auxiliar de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

sua organização e 
funcionamento;  
- - auxiliar o 
corpo docente e 
discente nos 
procedimentos de 
manuseio de 
materiais e 
equipamentos de 
informática;  
- - preparar 
e disponibilizar os 
equipamentos de 
informática e 
materiais 
necessários para a 
realização de 
atividades práticas 
de ensino no 
laboratório; 
-  - assistir 
aos professores e 
alunos durante a 
aula de Informática 
no laboratório;  
- - zelar pela 
manutenção, 
limpeza e 
segurança dos 
equipamentos; - 
participar de 
eventos, cursos, 
reuniões, sempre 
que convocado, ou 
por iniciativa 
própria, desde que 
autorizado pela 
direção, visando ao 
aprimoramento 
profissional de sua 
função; 

 

TABELA 3– Grupo Ocupacional MNS – Magistério de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Professor 
Nível Médio 

- Planejar e 
ministrar aulas em 
séries e ou disciplinas 
do currículo do Ensino 
Fundamental 
- Conhecer e 
respeitar as normas 

- Curso 
Normal ou 
Magistério 
correspondente 
ao nível médio 
completo 
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TABELA 3– Grupo Ocupacional MNS – Magistério de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

legais e regulamentares 
da Educação Municipal 
- Participar da 
formação de políticas 
educacionais nos 
diversos âmbitos do 
Ensino Básico Municipal 
- Elaborar 
planos, programas e 
projetos educacionais 
no âmbito específico de 
sua área de atuação 
- Participar da 
elaboração e seleção de 
material utilizado em 
sala de aula 
- Participar com 
todos os setores da 
escola, da gestão, dos 
aspectos 
administrativos e 
pedagógicos do 
estabelecimento de 
ensino 
- Participar da 
elaboração do Projeto 
Político Pedagógico 
- Acompanhar e 
avaliar o rendimento 
escolar 
- Executar 
tarefas de recuperação 
para aprendizagem dos 
alunos 
- Desenvolver 
pesquisa educacional 
- Participar de 
ações administrativas e 
das interações 
educativas com a 
comunidade 

 

TABELA 4 – Grupo Ocupacional TNS – Técnico de Nível 
Superior 

Cargo 
Funções ou Tarefas 

Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Orientador 
Educacional 

- Articulador do 
Projeto Político 
Pedagógico, 
Coordenando e/ ou 
participando de todos 
os momentos de 
discussão coletiva da 

- Nível 
Superior 
completo em 
Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia, com 
habilitação em 

TABELA 4 – Grupo Ocupacional TNS – Técnico de Nível 
Superior 

Cargo 
Funções ou Tarefas 

Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

escola, contribuindo 
com seu conhecimento, 
com sua especificidade, 
na práxis da Unidade 
Educativa. 
- Contribuir para 
o acesso e a 
permanência de todos 
os alunos na escola, 
intervindo com sua 
especificidade de 
mediador na realidade 
do aluno;  
- Mobilizar os 
professores para a 
qualificação do 
processo 
ensinoaprendizagem, 
através da composição, 
caracterização e 
acompanhamento das 
turmas, no horário 
escolar; 
- Considerar, 
nas questões 
curriculares, as 
condições materiais de 
vida dos alunos 
(compatibilizar 
trabalho-estudo), 
influindo junto aos 
funcionários da escola, 
no sentido de que, 
estes, se comprometam 
com o atendimento às 
reais necessidades dos 
alunos; 
- Participar da 
articulação, elaboração 
e reelaboração de 
dados da comunidade 
escolar, como suporte 
necessário ao 
dinamismo do Projeto 
Político Pedagógico, 
promovendo a 
contribuição de pais e 
alunos; 

Orientação 
Educacional. 

Nutricionista 

- assumir as 
atividades de 
planejamento, 
coordenação, direção, 
supervisão e avaliação 

- Nível 
Superior 
completo 
- Registro 
profissional 
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TABELA 4 – Grupo Ocupacional TNS – Técnico de Nível 
Superior 

Cargo 
Funções ou Tarefas 

Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

de todas as ações de 
alimentação e nutrição 
no âmbito da 
alimentação escolar. 

Assistente 
Social 

- Planejar, 
executar, acompanhar 
e avaliar e controlar as 
atividades técnicas 
referentes à assistência 
à população, atuando 
nos fenômenos sociais, 
em unidades de 
assistência social em 
âmbito municipal, 
respeitadas a formação 
e legislação profissional 

- Nível 
Superior 
completo em 
Serviço Social  
- Registro 
profissional no 
órgão de Classe 

Psicólogo 

- Planejar, 
executar, acompanhar 
e controlar as 
atividades relacionadas 
à psicologia, aplicadas à 
área clínica ou do 
trabalho, com atuação 
em unidades de gestão 
e assistência de âmbito 
municipal, respeitadas 
a formação e a 
legislação profissional 

- Nível 
Superior 
completo como 
Psicólogo 
- Registro 
profissional no 
órgão de classe 

 

TABELA 5 - Grupo Ocupacional MNS - Magistério de Nível 
Superior 

Cargo 
Funções ou Tarefas 

Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Professor 
Nível 
Superior 

- Planejar e 
ministrar aulas em 
séries e ou disciplinas 
do currículo da 
Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, 
observada a sua área 
de formação e 
competência legal 
- Conhecer e 
respeitar as normas 
legais e 
regulamentares da 
Educação Municipal 
- Participar da 
formação de políticas 
educacionais nos 
diversos âmbitos do 
Ensino Básico 
Municipal 

- Nível 
superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena ou 
Bacharelado 
mais 
complementação 
pedagógica para 
docência 
- Nível 
superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena ou 
Bacharelado 
mais 
complementação 
pedagógica para 
docência mais 

TABELA 5 - Grupo Ocupacional MNS - Magistério de Nível 
Superior 

Cargo 
Funções ou Tarefas 

Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

- Elaborar 
planos, programas e 
projetos educacionais 
no âmbito específico 
de sua área de atuação 
- Participar da 
elaboração e seleção 
de material utilizado 
em sala de aula 
- Participar com 
todos os setores da 
escola, da gestão, dos 
aspectos 
administrativos e 
pedagógicos do 
estabelecimento de 
ensino 
- Participar da 
elaboração do Projeto 
Político Pedagógico 
- Acompanhar e 
avaliar o rendimento 
escolar 
- Executar 
tarefas de recuperação 
para aprendizagem dos 
alunos 
- Desenvolver 
pesquisa educacional 
- Participar de 
ações administrativas e 
das interações 
educativas com a 
comunidade 

pós-graduação 
lato sensu em 
área específica 
do currículo da 
Educação Infantil 
ou Ensino 
Fundamental 
- Nível 
superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena ou 
Bacharelado 
mais 
complementação 
pedagógica para 
docência mais 
pós-graduação 
strictu sensu 
(mestrado) em 
área específica 
do currículo da 
Educação Infantil 
ou Ensino 
Fundamental 

 
ANEXO III  -Tabela de Transformação de Cargos - PCCR-

EDUCAÇÃO 

Cargo Anterior Cargo Atual 

DIGITADOR TÉCNICO EM MULTIMEIOS 
DIDÁTICOS BIBLIOTECÁRIO 

AUXILIAR 
ADMINISTTRATIVO 

TÉCNICO EM GESTÃO ESCOLAR 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO 

ORIENTADOR EDUCAIONAL 

AUXULIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM 
INFRAESTRUTURA 

MERENDEIRAS 
TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR 

 
EXO IV - Cargos do Quadro Transitório - PCCR-EDUCAÇÃO 
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Cargo 
Sigl

a 
Quantidad

e 
Tarefas Típicas 

Merendeiras MER 12 

- Preparar a 
merenda escolar e 
servi-la aos alunos, 
respeitando os 
horários 
determinados 
- Manter a 
copa e a cozinha em 
adequadas 
condições de 
higiene e uso 
- Controlar 
os alimentos em 
relação às condições 
adequadas de 
armazenamento, 
preparação e prazo 
de validade 

Auxiliar 
Administrativ
o 

AAD 04 

- Realizar 
atividades 
administrativas na 
área de sua 
formação 
profissional 

Assistente 
Administrativ
o 

ASD 05 

- Executar 
tarefas 
eminentemente 
administrativas nas 
áreas financeira, 
contábil, recursos 
humanos e outras 
- Realizar 
serviços de 
digitação e 
secretaria em geral 
- Efetuar 
controle de 
freqüência 
- Auxiliar na 
observância de 
normas e 
procedimentos 
administrativos 
- Controlar o 
andamento de 
processos e 
documentos 

Bibliotecária BBT 2 

- Realizar 
atividades 
administrativas na 
área de sua 
formação 
profissional 

Cargo 
Sigl

a 
Quantidad

e 
Tarefas Típicas 

Digitador DGT 01 

- Examinar e 
preparar serviços 
para digitação;  
- Fazer 
digitação de dados, 
bem como de 
textos, tabelas e 
outros;  
- Formatar 
textos e planilhas,  
- Receber e 
transmitir e-mails. 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

ASG 09 

- Efetuar a 
limpeza de prédios 
públicos, em áreas 
internas e externas 
- Realizar 
serviços de copa 
- Transporta
r móveis, máquinas 
e equipamentos 
- Auxiliar em 
cargas e descargas 
de materiais 
- Realizar 
serviços de 
mensageiro 
- Cuidar do 
jardim e plantas em 
geral nos prédios 
públicos 
- Proceder à 
guarda dos prédios 
públicos 
- Controlar a 
entrada e saída de 
pessoas no período 
noturno 

 
ANEXO II 

Tarefas Típicas e Requisitos para Ingresso do Quadro 
Permanente 
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Motorista 

Dirigir os veículos 
oficiais, 
respeitada a 
categoria 
profissional 
Manter o veículo 
em condições 
próprias de uso, 
com verificação 
de combustível, 
filtros e 
lubrificantes 
Acompanhar as 
revisões e 
manutenções 

Nível 
Fundamental 
completo 
Habilitação para 
Motorista nas 
categorias C, D ou 
E 

necessárias nos 
veículos 
Manter em 
adequadas 
condições de uso 
e zelar pela 
guarda das 
ferramentas e 
acessórios 
pertencentes aos 
veículos oficiais 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

Operar 
adequadamente 
as máquinas 
pesadas, nas 
atividades 
públicas 
Manter as 
máquinas 
pesadas em 
condições 
próprias de uso, 
com verificação 
de combustível, 
filtros, 
lubrificantes e 
lubrificação em 
geral 

Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo obrigatória 
a comprovação 
dos 5 anos iniciais 
do ensino 
fundamental 

Operador 
Patroleiro 

Operar as 
motoniveladores., 
nas atividades 
públicas 
Manter as 
motoniveladores 
em condições 
próprias de uso, 
com verificação 
de combustível, 
filtros, 
lubrificantes e 
lubrificação em 
geral 

Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo obrigatória 
a comprovação 
dos 5 anos iniciais 
do ensino 
fundamental 

Pedreiro 

Assentar tijolos, 
ladrilhos, 
alvenarias e 
materiais afins. 
Construir 
alicerces, levantar 
paredes, muros e 
construções 
similares. 
Rebocar 
estruturas 
construídas. 
Realizar trabalhos 
de manutenção 
corretiva de 

Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo obrigatória 
a comprovação 
dos 5 anos iniciais 
do ensino 
fundamental 

TABELA 1 - Grupo Ocupacional ANF - Auxiliar de Nível 
Fundamental 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Auxiliar 
de 
Serviços 
Gerais 

Efetuar a limpeza de prédios 
públicos, em áreas internas e 
externas 
Realizar serviços de copa 
Transportar móveis, 
máquinas e equipamentos 
Auxiliar em cargas e 
descargas de materiais 
Realizar serviços de 
mensageiro 
Cuidar do jardim e plantas em 
geral nos prédios públicos 
Proceder à guarda dos 
prédios públicos 
Controlar a entrada e saída 
de pessoas no período 
noturno 

Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo 
obrigatória a 
comprovação 
dos 5 anos 
iniciais do 
ensino 
fundamental 

Gari 

Executar os serviços de 
varrição e cata de resíduos 
em vias e logradouros 
públicos 
Coletar e auxiliar no 
transporte de lixo urbano 
Cuidar do jardim e plantas em 
geral nas vias e logradouros 
públicos 

Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo 
obrigatória a 
comprovação 
dos 5 anos 
iniciais do 
ensino 
fundamental 

Mestre 
de Obas 

Analisa as instruções técnicas 
dos projetos com outros 
profissionais 
ajuda na instalação do 
canteiro de obras 
Monitora a equipe bem como 
os padrões de qualidade 
Controla todo o material 
assim como sua entrada e 
saída 
Coordena toda equipe 

Nível 
Fundamental 
incompleto, 
sendo 
obrigatória a 
comprovação 
dos 5 anos 
iniciais do 
ensino 
fundamental 
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prédios, calçadas 
e estruturas 
semelhantes. 

 

TABELA 2 - Grupo Ocupacional ANM - Administrativo de 
Nível Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos 

para Ingresso 

Assistente 
Administrativo 

- Executar 
tarefas eminentemente 
administrativas nas 
áreas financeira, 
contábil, recursos 
humanos e outras 
- Realizar 
serviços de digitação e 
secretaria em geral 
- Efetuar 
controle de freqüência 
- Auxiliar na 
observância de normas 
e procedimentos 
administrativos 
- Controlar o 
andamento de 
processos e 
documentos 

- Nível 
Médio 
completo 

Digitador 

-  Examinar e 
preparar serviços para 
digitação;  
- Fazer digitação 
de dados, bem como de 
textos, tabelas e outros;  
- Formatar 
textos e planilhas,  
- receber e 
transmitir e-mails. 

- Nível 
Médio 
completo 

Assistente de 
Sala 

- Auxilia com a 
organização e 
manutenção do 
ambiente de sala de 
aula.  
- Dá suporte 
para demais solicitações 
vindas dos professores e 
educadores, como por 
exemplo, ajuda com 
correções 
de atividades e provas.  
- Acompanha os 
alunos até o banheiro, 
refeições e demais 
locais da instituição. 

- Nível 
Médio 
completo 

Assistente 
Financeiro 

- Executar 
tarefas eminentemente 
administrativas nas 
áreas fazendária, 

- Nível 
Médio 
completo 

TABELA 2 - Grupo Ocupacional ANM - Administrativo de 
Nível Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos 

para Ingresso 

financeira, controle 
interno, gestão, 
recursos humanos, 
planejamento, 
orçamento, licitações, 
contabilidade e 
tecnologia da 
informação 
- Realizar 
serviços de digitação e 
secretaria em geral 
- Realizar o 
atendimento ao público 
em geral 
- Efetuar 
controle de frequência 
- Auxiliar na 
observância de normas 
e procedimentos 
administrativos 
- Controlar o 
andamento de 
processos e 
documentos 

 

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Técnico em 
Enfermagem 

- Executar 
ações assistenciais de 
enfermagem, sob 
supervisão do 
enfermeiro 
- Atuar na 
supervisão de pessoal 
auxiliar de atividades 
de enfermagem, 
transmitindo 
informações, 
prestando assistência e 
acompanhando a 
execução das tarefas 
- Prestar 
assistência médica, sob 
supervisão, em 
dispensários, hospitais, 
laboratórios e 
consultórios, 
executando atividades 
de apoio 
- Efetuar 
curativos, coleta de 

- Nível 
Médio completo 
com curso 
Técnico em 
Enfermagem 
- Registro 
profissional no 
órgão de classe 
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TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

material para exames 
laboratoriais, 
administração de 
medicamentos, 
limpeza e preparo de 
material e esterilização 
- Participar de 
programas de 
imunização, aplicando 
vacinas, esclarecendo 
sobre possíveis 
reações, agendando 
doses subseqüentes e 
reforços, de acordo 
com as normas de 
imunização vigentes. 
- Realizar ações 
de saúde em locais de 
interesse público 
- Realizar 
terapias de hidratação 
oral e orientar a 
continuidade do 
tratamento 

Agente de 
Endemias 

- Combater as 
endemias e epidemias 
- Realizar a 
prevenção de doenças, 
promovendo a saúde 
com controle e 
vigilância, na área de 
sua competência 
- Participar nas 
ações de vigilância 
epidemiológica, 
auxiliando na 
investigação e controle 
de doenças vetoriais 
ou transmissíveis. 

- Nível 
Médio completo  
 

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

- Recepção e 
acolhimento dos 
pacientes dentro 
do consultório; 
- Preparação do 
paciente para 
atendimento; 
- Separação da 
ficha e do histórico do 
paciente; 
- Higienização 
dos materiais que 
serão utilizados nos 
procedimentos; 

- Nível 
Médio completo  

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

- Auxílio ao 
dentista na entrega e 
manipulação de 
instrumentos; 

Técnico em 
Higiene 
Dental 

- Organizar o 
agendamento de 
consultas e fichários de 
pacientes. 
- Recepcionar e 
preparar os clientes 
para atendimentos, 
instrumentando o 
cirurgião dentista e 
manipulando materiais 
de uso odontológico.  
- Participar de 
projetos educativos e 
de orientação de 
higiene bucal.  
- Colaborar nos 
levantamentos e 
estudos 
epidemiológicos.  
- Demonstrar 
técnicas de escovação.  
- Fazer a 
tomada e revelação de 
radiografias 
intrabucais.  
- Remover 
indultos, placas e 
cálculos 
supragengivais.  
- Aplicar 
substâncias para 
prevenção de cárie.  
- Inserir e 
condensar materiais 
restauradores.  
- Polir 
restaurações e 
remover suturas.  
- Orientar e 
supervisionar, sob 
delegação, os 
trabalhos de auxiliares.  
- Proceder a 
limpeza e a assepsia do 
campo operatório 

- Nível 
Médio completo 
/ Ensino Pós-
médio ou 
Profissionalizante 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

- Exercer as 
atividades de 
prevenção de doenças 
e promoção da saúde, 

- Nível 
Médio completo 
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TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

mediante ações 
domiciliares ou 
comunitárias, 
individuais ou 
coletivas, 
desenvolvidas em 
conformidade com as 
diretrizes do SUS, sob 
supervisão 

Fiscal de 
Vigilância 
Sanitária 

- Orientar e 
fiscalizar os munícipes 
acerca do 
cumprimento das 
normas estabelecidas 
no Código de Posturas, 
em relação aos 
deveres, proibições e 
infrações, 
exclusivamente no que 
se concerne às 
questões relativas a 
higiene 
- Orientar e 
fiscalizar os munícipes 
acerca do 
cumprimento das 
normas estabelecidas 
no Código Sanitário, 
em relação aos 
deveres, proibições e 
infrações 
- Manifestar-se 
nos licenciamentos 
previstos no Código de 
Posturas e Código 
Sanitário, no que 
couber 
- Realizar o 
lançamento de multas 
por descumprimento 
de normas municipais, 
aplicando o poder de 
polícia administrativa 

- Nível 
Médio completo 

Fiscal de 
Arrecadação 

- Atender aos 
contribuintes 
- Preparar e 
manter atualizado o 
cadastro de atividades 
e o cadastro 
imobiliário 
- Orientar e 
fiscalizar os 
contribuintes para 

- Nível 
Médio completo  

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

verificação do 
cumprimento de 
obrigações tributárias 
principais e acessórias, 
com base no Código 
Tributário e seu 
regulamento 
- Realizar o 
lançamento dos 
tributos municipais, de 
ofício ou por 
homologação 
- Realizar o 
lançamento de multas 
por descumprimento 
de obrigações 
acessórias 
- Estudar as 
matérias tributárias, 
cumprindo as mesmas 
e sugerindo alterações 
- Controlar a 
arrecadação tributária 
municipal 
- Inscrever, 
controlar e 
acompanhar a Dívida 
Ativa do Município 

Agente de 
Obras, 
Posturas e 
Meio 
Ambiente 

- Orientar e 
fiscalizar os munícipes 
acerca do 
cumprimento das 
normas estabelecidas 
no Código de Posturas, 
em relação aos 
deveres, proibições e 
infrações, exceto as 
questões relativas a 
higiene 
- Orientar e 
fiscalizar os munícipes 
acerca do 
cumprimento das 
normas estabelecidas 
no Código de Obras e 
legislação de uso, 
zoneamento e 
ocupação do solo, em 
relação aos deveres, 
proibições e infrações 
- Orientar e 
fiscalizar os munícipes 
acerca do 

- Nível 
Médio completo 
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TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

cumprimento das 
normas ambientais, em 
relação aos deveres, 
proibições e infrações 
- Realizar o 
lançamento de multas 
por descumprimento 
de normas municipais, 
aplicando o poder de 
polícia administrativa 
- Manifestar-se 
nos licenciamentos 
previstos no Código de 
Obras, Posturas e 
legislação do meio 
ambiente, no que 
couber 

Agente de 
Tributação 

- Preparar e 
manter atualizado o 
cadastro de atividades 
e o cadastro 
imobiliário 
- Orientar e 
fiscalizar os 
contribuintes para 
verificação do 
cumprimento de 
obrigações tributárias 
principais e acessórias, 
com base no Código 
Tributário e seu 
regulamento 
- Realizar o 
lançamento dos 
tributos municipais, de 
ofício ou por 
homologação 
- Realizar o 
lançamento de multas 
por descumprimento 
de obrigações 
acessórias 
- Estudar as 
matérias tributárias, 
cumprindo as mesmas 
e sugerindo alterações 
- Controlar a 
arrecadação tributária 
municipal 
- Inscrever, 
controlar e 
acompanhar a Dívida 
Ativa do Município 

- Nível 
Médio completo 

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

- TABEÇA 4 – Grupo Ocupacional TNS – Técnico de 
Nível Superior 

CARGO Tarefas Típicas 
Requisitos 
para Ingresso 

Fisioterapeuta 

- Promover a 
reabilitação ou 
reeducação 
fisioterapeuta 
- Realizar 
assessoramento 
psicoeducacional 
junto aos 
profissionais que 
atuam diretamente 
com pessoas 
portadoras de 
necessidades 
especiais. 
- Orientar a 
família quanto a 
atitudes e 
responsabilidades 
no processo de 
educação ou 
reabilitação 
- Participar e 
contribuir junto à 
comunidade em 
programas de 
prevenção, 
identificação, 
encaminhamento e 
atendimento de 
pacientes 
portadores de 
necessidades 
especiais 

- Nível 
Superior 
completo em 
Fisioterapia 
- Regi
stro 
profissional 
no órgão de 
classe 

Odontólogo 

- Promover o 
adequado 
tratamento dentário 
e bucal à população, 
prestando os 
atendimentos 
estabelecidos para a 
área de sua 
formação com 
qualidade e 
eficiência, 
respeitada a 
legislação 
profissional 
- Realizar 
perícias 

- Nível 
Superior 
completo em 
Odontologia 
- Regi
stro 
profissional 
no órgão de 
classe 
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TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

odontológicas legais, 
emitir laudos e 
pareceres, atestados 
e licenças sobre 
assuntos de sua 
competência 
- Realizar 
controle de material 
odontológico 
racionalizando a sua 
utilização e 
solicitando 
reposição para 
continuidade dos 
serviços 

Pedagoga/Orienta
dora Social 

- Orientar 
famílias inscritas em 
programas sociais,  
- Mediar 
conflitos, 
-  Contribuir 
com o 
fortalecimento 
da função protetiva 
da família 
- Realizar 
atividades 
socioeducativas que 
estimulem a 
convivência familiar 
e a socialização com 
a comunidade 

- Nível 
Superior 
completo 
como 
Pedagoga 
-  

Nutricionista 

- Planejar, 
organizar e avaliar 
serviços e/ou 
programas de 
alimentação e 
nutrição 
- Prestar 
atendimento 
dietoterápico a 
enfermos, 
elaborando 
diagnósticos 
nutricionais dos 
pacientes, através 
de métodos e 
técnicas de 
avaliação nutricional 
- Implantar, 
executar e avaliar a 
vigilância alimentar 
e nutricional. 

- Nível 
Superior 
completo 
como 
Nutricionista 
- Regi
stro 
profissional 
no órgão de 
classe 

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

- Acompanha
r e orientar os 
serviços de 
alimentação em 
creches e órgãos da 
administração 
municipal. 
- Executar 
programas sociais 
nos aspectos de 
saneamento básico, 
educação alimentar 
e organização rural 
- Desempenh
ar outras atividades 
correlatas, 
respeitadas a 
formação e 
legislação 
profissional 

Psicólogo 

- Planejar, 
executar, 
acompanhar e 
controlar as 
atividades 
relacionadas à 
psicologia, aplicadas 
à área clínica ou do 
trabalho, com 
atuação em 
unidades de gestão 
e assistência de 
âmbito municipal, 
respeitadas a 
formação e a 
legislação 
profissional 

- Nível 
Superior 
completo 
como 
Psicólogo 
- Regi
stro 
profissional 
no órgão de 
classe 

Assistente Social 

- Planejar, 
executar, 
acompanhar e 
avaliar e controlar as 
atividades técnicas 
referentes à 
assistência à 
população, atuando 
nos fenômenos 
sociais , em 
unidades de 
assistência social em 
âmbito municipal, 
respeitadas a 
formação e 

- Nível 
Superior 
completo em 
Serviço Social  
- Regi
stro 
profissional 
no órgão de 
Classe 
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TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

legislação 
profissional 

Enfermeiro PSF 

- Orientar, 
supervisionar, 
fiscalizar e controlar 
ações de saúde 
como recepção, pré-
consulta, 
imunização, 
curativos, 
administração de 
medicamentos, 
coleta de material 
para exames 
laboratoriais, 
limpeza, 
acondicionamento e 
esterilização de 
materiais 
- Efetuar 
curativos, coleta de 
material para 
exames 
laboratoriais, 
administração de 
medicamentos, 
limpeza e preparo 
de material e 
esterilização 
- Participar 
de equipe 
profissional no 
estabelecimento de 
ações de saúde a 
serem prestadas ao 
indivíduo, família e 
comunidade, na 
elaboração de 
projetos e 
programas de saúde, 
na supervisão e 
avaliação de serviços 
de saúde e na 
capacitação e 
treinamento de 
recursos humanos. 
- Realizar 
e/ou colaborar em 
pesquisa científica 
na área de saúde. 

- Nível 
Superior 
completo em 
Enfermagem 
- Regi
stro 
profissional 
no órgão de 
classe 

Enfermeiro 
- Planejar as 
ações e atuar na 
Assistência de 

- Nível 
Superior 

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Enfermagem de 
Média e Alta 
 omplexidade; • 
Assistir a vítima em 
situação de 
urgência/emergênci
a nos âmbitos 
hospitalar e pré-
hospitalar, visando à 
manutenção da vida, 
prevenindo danos e 
sequelas; 
- Conhecer e 
atuar nas áreas de 
Terapia Intensiva e 
Urgência/Emergênci
a com 
conhecimentos 
específicos 
(Protocolo de 
Classificação 
Manchester) para 
ser capaz de 
desenvolver as 
atividades gerenciais 
e assistenciais, 
visando a melhoria 
do cuidado ao 
paciente em situação 
de 
urgência/emergênci
a;  
- Realizar o 
transporte intra e 
extra-hospitalar de 
pacientes críticos 
e/ou com risco de 
morte;  
- Realizar 
consulta de 
enfermagem, 
solicitar exames 
complementares e 
prescrever 
medicações 
conforme protocolos 
ou outras 
normativas técnicas 
estabelecidas pelo 
gestor municipal, 
observadas as 
disposições legais da 
profissão;  

completo em 
Enfermagem 
- Regi
stro 
profissional 
no órgão de 
classe 
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TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

- Zelar pela 
provisão e 
manutenção 
adequada na 
assistência de 
enfermagem ao 
cliente; 
- Providencia
r a identificação de 
focos infecciosos e 
encaminhar os casos 
suspeitos para 
diagnóstico;  
- Organizar a 
ficha individual dos 
pacientes e fiscalizar 
os respectivos 
registros; 

Farmacêutico 

- Responsabil
izar-se pelos 
medicamentos sob 
sua guarda;  
- Controlar o 
estoque de 
medicamentos, 
colaborar na 
elaboração de 
estudos e pesquisas 
farmacodinâmicas e 
toxicológicas; 
- Emitir 
parecer técnico a 
respeito de produtos 
e equipamentos 
utilizados na 
farmácia, 
principalmente em 
relação à compra de 
medicamentos;  
- Controlar 
psicotrópicos e fazer 
os boletins de acordo 
com a vigilância 
sanitária; 
- Participar 
do planejamento e 
da execução da 
Assistência 
Farmacêutica no 
Município;  
- Participar 
da elaboração da 
Relação de 

- Nível 
Superior 
completo em 
Farmácia  
- Regi
stro 
profissional 
no respectivo 
órgão de 
classe 

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

Medicamentos 
padronizados pela 
S.M.S., assim como 
suas revisões 
periódicas;  
-  Analisar o 
consumo e a 
distribuição dos 
medicamentos;  
- Elaborar e 
promover os 
instrumentos 
necessários, 
objetivando o 
desempenho 
adequado das 
atividades de 
armazenamento, 
distribuição, 
dispensação e 
controle de 
medicamentos;  
- Avaliar o 
custo do consumo 
dos medicamentos;  
- Realizar 
supervisão técnico-
administrativa em 
Unidades da S.M.S. 
no tocante a 
medicamentos e sua 
utilização; 
- Realizar 
treinamento e 
orientar os 
profissionais da área;  
- Dispensar 
medicamentos e 
acompanhar a 
dispensação 
realizada pelos 
funcionários 
subordinados, dando 
a orientação 
necessária e iniciar o 
acompanhamento 
do uso 
(farmacovigilância);  
- Realizar 
procedimentos 
técnicos 
administrativos no 
tocante a 
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TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

medicamentos a 
serem inutilizados;  
- Acompanha
r a validade dos 
medicamentos e 
seus 
remanejamentos;  
- Executar 
manipulação dos 
ensinos 
farmacêuticos, 
pesagem, mistura e 
conservação quando 
necessário;  
-  
Subministrar 
produtos médicos e 
cirúrgicos, seguindo 
receituário médico;  
- Realizar 
demais atividades 
inerentes ao cargo 

Auditor Fiscal de 
Tributos 
Municipais 

- Participar 
da formulação da 
política tributária do 
Município 
- Coordenar 
e realizar atividades 
de tributação, 
arrecadação, 
fiscalização, 
recolhimento, 
lançamentos e 
controle dos tributos 
e demais rendas do 
erário 
- Promover a 
fiscalização 
preventiva e 
repressiva 
(auditoria) sobre os 
sujeitos passivos 
- Emitir 
pareceres técnicos 
em processos 
relativos aos 
tributos municipais 
- Constituir, 
mediante 
lançamento por 
Auto de Infração ou 
Notificação de 
Lançamento, o 

- Nível 
Superior 
completo em 
Administraçã
o ou Ciências 
Contábeis ou 
Ciências 
Econômicas 
ou Ciências 
Jurídicas 

TABELA 3 - Grupo Ocupacional TNM - Técnico de Nível 
Médio 

Cargo Tarefas Típicas 
Requisitos para 

Ingresso 

crédito tributário, 
assim como aplicar 
as penalidades 
previstas na 
legislação 
- Atuar no 
procedimento 
administrativo-
tributário 
contencioso 
- Elaborar e 
encaminhar 
representação para 
fins penais 

 
ANEXO III  - Tabela de Transformação de Cargos 

Cargo Anterior Cargo Atual 

VIGIA AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 
SALA DE VACINA 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

OPERADOR DE TRATOR DE 
PNEU 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS I 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS II 

ESCRITURÁRIA 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

TELEFONISTA 
TÉCNICO EM HIGIENE 
DENTAL 

 
ANEXO IV - Cargos do Quadro Transitório 

Cargo 
Sig
la 

Tabel
a 

Salari
al 

Quanti
dade 

Tarefas Típicas 

Auxiliar 
Enfermag
em 

AX
E 

1.212
,00 

01 

- Observar, 
reconhecer e 
descrever sinais e 
sintomas, ao nível de 
sua qualificação.  
- Executar 
tratamentos 
especificamente 
prescritos, ou de 
rotina, além de 
outras atividades de e
nfermagem, tais 
como: ministrar 
medicamentos por via 
oral e parenteral; 
realizar controle 
hídrico;    
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Cargo 
Sig
la 

Tabel
a 

Salari
al 

Quanti
dade 

Tarefas Típicas 

- fazer 
curativos. 

Auxiliar 
Administ
rativo  

AA
D 

1.212
,00 

1 

- Realizar 
atividades 
administrativas na 
área de sua formação 
profissional 

Coorden
ador de 
Vigilância 
Sanitária 

CV
S 

1.212
,00 

1 

- Orientar e 
fiscalizar os munícipes 
acerca do 
cumprimento das 
normas estabelecidas 
no Código Sanitário, 
em relação aos 
deveres, proibições e 
infrações 
- Manifestar-
se nos licenciamentos 
previstos no Código 
de Posturas e Código 
Sanitário, no que 
couber 
- Realizar o 
lançamento de multas 
por descumprimento 
de normas municipais, 
aplicando o poder de 
polícia administrativa 

Telefonis
ta 

TL
F 

1.212
,00 

1 

- Atender a 
telefonemas de 
clientes, parceiros e 
fornecedores, além de 
saber transferir a 
ligação para os setores 
correto, anotar e 
transmitir recados e 
garantir a 
credibilidade da 
empresa por meio do 
atendimento 
telefônico. 

Auxiliar 
de 
Assistent
e Social 

AS
S 

1.212
,00 

02 

- Realizar 
atividades 
administrativas na 
área de sua formação 
profissional 

Fiscal de 
Arrecada
ção 

FIS
C 

1.212
,00 

01 

- Preparar e 
manter atualizado o 
cadastro de atividades 
e o cadastro 
imobiliário 
- Orientar e 
fiscalizar os 

Cargo 
Sig
la 

Tabel
a 

Salari
al 

Quanti
dade 

Tarefas Típicas 

contribuintes para 
verificação do 
cumprimento de 
obrigações tributárias 
principais e 
acessórias, com base 
no Código Tributário e 
seu regulamento 
- Realizar o 
lançamento dos 
tributos municipais, 
de ofício ou por 
homologação 
- Realizar o 
lançamento de multas 
por descumprimento 
de obrigações 
acessórias 
- Estudar as 
matérias tributárias, 
cumprindo as mesmas 
e sugerindo 
alterações 
- Controlar a 
arrecadação tributária 
municipal 
- Inscrever, 
controlar e 
acompanhar a Dívida 
Ativa do Município 
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ANEXO V - Tabela de Padrão Salarial 

 
ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0005 / 2022 DE 27 DE SETEMBRO 
DE 2022 

 
Dispõe sobre a doação de banco de três lugares, 
Cadeira giratória e cadeira simples ao Município de 
Abreulândia e dá outras providências 

 

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Abreulândia – TO, 
no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por lei, nos 
termos artigo  do      inciso     alínea “h” e     do  egimento 
Interno do Poder Legislativo Municipal, faz saber, que o 
PLENÁRIO do Poder Legislativo APROVOU e eu Presidente da 
Câmara Municipal PROMULGO a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º - Fica autorizada a doação dos seguintes bens móveis 
ao Poder Executivo: 
I – 3.500 telhas plans; 
II – 30 vigotas de 3,7m 
III – 3 tesouras de 8m 
IV – 80 ripões de 4m; 
V – 10 vigotas de 2m. 
§ Parágrafo Único – O Presidente da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal providenciará a formalização desta doação perante 
o Poder Executivo. 
 
Art. 2º - A Auditoria Interna e o departamento de 
Contabilidade ficarão responsáveis pelas devidas baixas do 
bem no patrimônio da Câmara Municipal. 
 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando todas as disposições em contrário. 

Abreulândia – TO, 27 de setembro de 2022 
 

DINAMILTON DA SILVA LIMA 
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Abreulândia – TO 
 

LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS PMA Nº 006/2022 
 

A Comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
Abreulândia torna público que, fará realizar em suas 
dependências, sito à Av. José Lopes de Figueiredo, s/n°, Centro. 
CEP: 77.693-000, na sala da CPL, o procedimento licitatório 
abaixo mencionado, o edital e seus respectivos anexos estarão 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal no endereço retro 
mencionado e pelo site: www.abreulandia.to.gov.br. Mais 
informações estarão disponíveis pelo telefone: (63) 3389-1225 
ou pelo e-mail: cplabreulandia2021@gmail.com. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 956/2022 TOMADA DE PREÇOS PMA Nº 
006/2022, Constitui da presente licitação do Tipo Menor Preço 
Global, Regime de execução empreitada por preço global, 
Objetivando contratação de empresa especializada no ramo de 
construção civil, para execução de obras na construção do 
parque de exposição agropecuária fase 2 construções de 
banheiro e bares. Data da abertura da sessão: 27/10/2022. 
Horário: 08hs00min. 
 

Silvânia Santos Sousa Abreu 
Presidente da CPL 

 

Descrição do Cargo VAGAS Padrão Salarial 

Auxiliar de Serviços Gerais 45 R$ 1.212,00 

Gari 20 R$ 1.212,00 

Motorista Veículo Leves 08 R$ 1.400,00 

Motorista Veículo pesados 05 R$ 1.600,00 

Operador de Máquinas 
Pesadas I 

05 
R$ 1.500,00 

Operador de Máquinas 
Pesadas II 

06 
R$ 2.000,00 

Mestre de Obras 01 R$ 2.500,00 

Operador Patroleiro 02 R$ 3.300,00 

Pedreiro 02 R$ 2.500,00 

Assistente Administrativo 16 R$ 1.212,00 

Assistente Financeiro 02 R$ 1.600,00 

Assistente de Sala 05 R$ 1.316,45 

Digitador 01 R$ 1.316,45 

Técnico em Enfermagem 06 R$ 1.535,86 

Agente de Endemias 04 R$ 2.424,00 

Auxiliar de Consultório 
Dental 

03 
R$ 1.212,00 

Técnico em Higiene Dental 03 R$ 1.535,86 

Agente Comunitário de 
Saúde 

12 
R$ 2.424,00 

Fiscal da Vigilância Sanitária 02 R$ 1.212,00 

Agente de Tributação 02 R$ 1.500,00 

Auditor de Tributos 
Municipais 

02 
R$ 3.500,00 

Fisioterapeuta 01 R$ 3.247,23 

Odontólogo 01 R$ 3.400,82 

Pedagoga/Orientadora 
Social 

01 
R$ 2.194,08 

Psicólogo 03 R$ 3.247,23 

Assistente Social 03 R$ 3.247,23 

Enfermeiro 04 R$ 3.839,64 

Farmacêutico 01 R$ 3,093,65 

Nutricionista 01 R$ 3.093,65 

mailto:cplabreulandia2021@gmail.com
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