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 Lei Nº 1437 de 20 de julho de 2007. 
                                                                                                                   
 

CRIA CARGOS E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

n.º 701/94, de 20.12.94 QUE  DISPÕE SOBRE O 

QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES  PÚBLICAS DO 

MUNICÍPIO E  DÁ OUTRAS  PROVIDÉNCIAS. 

 

                                                                                                   
João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em 
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:      
 
Art. 1º. Pela presente Lei ficam criados e incluídos ao Art.3º da Lei n.º701/94, os seguintes 

cargos de Provimento Efetivo,com as respectivas quantidades e padrões de vencimentos.  

  

              Quantidade                  Denominação                                          Padrão 

01 (um) Tesoureiro 09 

01 (um) Fiscal Sanitário 08 

01 (um) Fisioterapeuta  10 

02 (dois) Farmacêutico  07 

01 (um) Veterinário 10 

01 (um) Técnico em Radiologia 06 

01 (um) Psicólogo 10 

01 (um) Fiscal Ambiental  10 

01(um) Médico Psiquiatra 12 

01(um) Nutricionista 07 

01(um) Coordenador do Controle Interno 10 

02(dois) Técnico de Controle Interno 09 

 (extinto pela Lei nº 1627, de 27.04.2010)      

                                                      

Parágrafo Único - As especificações do Cargo de Provimento Efetivo ora criado serão as 

constantes do Anexo I. 
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Art.2º. Ficam criados e incluídos ao Art.19 da Lei n.º 701/94, o cargo em comissão e 

função gratificada, como segue: 

Quantidade Denominação Padrão CC Padrão FG 

06 (seis) Assessor de Gabinete de Secretário 3 2 

01(um) Diretor do Programa de Alimentação 

Escolar 

(4) 

3 

- 

 

  (Alterado Padrão do cargo de Diretor do Programa de Alimentação Escolar pela 

Lei n.º. de) 

 

Art.3º. Fica ampliado número de cargos constantes do Art.3º da Lei n.º 701/94, nas 

seguintes quantidades: 

Quantidade Denominação 

05 (cinco) Serviçal 

01 (um) Eletricista 

02 (dois) Pedreiro 

06 (seis) Motorista 

05 (cinco) Operador de Máquinas 

05 (cinco) Auxiliar Administrativo 

02 (dois) Mecânico 

02 (dois) Técnico em Contabilidade 

01 (um) Cirurgião Dentista 

01 (um) Enfermeiro Padrão 

01 (um) Contador 

 

 Art.4º. Fica extinto o Cargo em Comissão denominado Chefe de Gabinete da Secretaria 

da Saúde, padrão 3. CC, instituído pelo Art.1º da Lei n.º 1290 de 30 de agosto de 2005. 

 

Art.5º. As especificações, atribuições, critério e demais informações para o 

preenchimento dos diversos cargos instituídos através desta Lei, constam do anexo I da 

qual é parte integrante. 

 
Art.6º. Fica incluída nas especificações e critérios para o preenchimento do cargo de 

contínuo (Anexo I), a obrigatoriedade de possuir habilitação para pilotar motocicleta. 
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Art.7º. Ficam extintos os Cargos em Comissão denominados Técnico de Controle Interno, 

padrão 5.CC e Coordenador de Controle Interno, padrão 6.CC instituído pelo Art.6° da Lei 

n° 1026 de 02 de outubro de 2001.  

 

Art.8º. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação.   

 

            

                                             GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 

 

Em 20 de julho de 2007.           

                

                                                                                         João Natalício Siqueira da Silva 

    Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Sandra Regina Alves da Silva  

Secretaria da Administração 
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Lei 701/94 

ANEXO I 

 

REGIME JURÍDICO: (Lei 1329,de 27/12/05) - ESTATUTO  

QUADRO: Cargos de Provimento Efetivo 

Cargo: FISCAL SANITÁRIO 

Padrão: 08 

ATRIBUIÇÕES 

                       Síntese dos Deveres: Executar serviços de profilaxia e política sanitária 

sistemática. 

Atribuições: Inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou 

manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza 

do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para 

lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que 

manipulam os alimentos; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas 

instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e gabinetes 

sanitários; investigar queixas que envolvam situações contrárias à saúde pública; sugerir 

medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias; comunicar a 

quem de direito aos casos de infração que constar; identificar problemas e apresentar 

soluções às autoridades competentes; realizar tarefas de educação e saúde; realizar tarefas 

administrativas ligadas ao programa de Saneamento Comunitário, participar na organização 

de comunidades e realizar tarefas de saneamento junto às unidades sanitárias e Prefeitura 

Municipal; participar do desenvolvimento de programas sanitários; quando for firmado 

convênio com o Governo do Estado, sob a coordenação do órgão competente fazer 

inspeções rotineiras nos açougues e matadouros, bem como fiscalizar os locais de matança, 

verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração conveniente ao 

produto e derivados; zelar pela obediência ao regulamento sanitário; reprimir matanças 

clandestinas, adotando as medidas que se fizerem necessárias; apreender carnes e 

derivados que estejam a venda sem a necessária inspeção; vistoriar os estabelecimentos de 

venda de produtos e derivados; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 

desenvolvidos pelos auxiliares de saneamento;executar outras tarefas semelhante. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais. 
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Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade: Mínima 18 anos.  

b) Instrução: Ensino médio completo.  

c) Outras: O exercício do cargo poderá prestação de serviços à noite, 

domingos e feriados. 

d) Uso obrigatório de uniforme quando fornecido pelo Município. 

                        e) Possuir carteira de habilitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Cargo: FISCAL AMBIENTAL 

Padrão: 10 

ATRIBUIÇÕES 

Síntese dos Deveres: Fiscalizar as atividades, sistemas e processos 

produtivos, acompanhar e monitorar as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, 

causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das utilizadoras de bens 

naturais. 

Atribuições: Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação 

ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o 

poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, 

conforme o caso, decorrentes de seus atos; revisar e lavrar autos de infração e aplicar 

multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; requisitar, aos entes 

públicos ou privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às 

atividades de controle, regulação e fiscalização; programar e supervisionar a execução das 

atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; analisar e dar parecer 

nos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização 

na área ambiental; apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos 

procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambientar; apresentar 

propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do 

Município; verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder a 

inspeção e apuração das irregularidades e infrações através do processo competente; 

instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de licença de 

regularização ambiental; emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria 

ambiental; executar outras tarefas correlatas. 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais  

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: curso superior completo de Geologia, Biologia, 

Engenharia ou Arquitetura. 

b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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Cargo: PSICÓLOGO 

Padrão: 10 

ATRIBUIÇÕES 

Síntese dos Deveres: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada 

ao trabalho, de orientação na área escolar e da clínica psicológica. 

Atribuições: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, 

avaliação das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e funções sob 

o ponto-de-vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos 

mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos de 

liderança; averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento em relações 

humanas; fazer psicoterapia breve, ludo terapia individual e grupal, com acompanhamento 

clínico, para tratamento dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para fins de 

ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estu-

dos; empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de 

conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e 

sensorial ou portadora de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-se para 

escolas ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações 

psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à 

discussão em seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o 

material psicodepagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatórios 

de trabalhos desenvolvidos; redigir a interpretação final após o debate e aconselhamento 

indicado a cada caso, conforme as necessidades psicológicas, escolares, sociais e 

profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo 

os necessários registros; manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela 

Psicologia; executar tarefas afins. 

                        Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade: Mínima de 18 anos. 

b) Instrução: Superior Completo 

c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão, com registro no 

órgão competente. 
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Cargo: FARMACÊUTICO 

Padrão: 07 

ATRIBUIÇÕES 

Síntese dos Deveres: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a 

qualidade dos produtos farmacêuticos. 

Atribuições: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo 

com as prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de 

medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e distribuir 

drogas e abastecimentos entregue à farmácia; ter sob sua custódia droga tóxica e narcótica; 

realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento do receituário 

médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se 

por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; administrar 

e organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo 

Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de 

medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos demais profis-

sionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; participar nas ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho:  

a) Horário de Trabalho: 20 horas semanais 

Requisitos para preenchimento do cargo:  

  a) Idade: no mínimo 18 anos 

b) Instrução: Curso superior completo de Farmácia 

c) Habilitação: Específica para o exercício legal da profissão, com registro no 

órgão competente. 
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Cargo NUTRICIONISTA 

Padrão: 07 

                                                     ATRIBUIÇÕES: 

              Síntese dos Deveres: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e 

alimentação em estabelecimentos do Município. 

              Atribuições: Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, 

de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; 

controlar a estocagem, preparação conservação e distribuição dos alimentos a fim de 

contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; 

planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião 

da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias á execução das 

atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

           Condições de Trabalho: 

           a)Horário de Trabalho:20 horas semanais 

           Requisitos para preenchimento do cargo: 

           a) Idade:Mínima 18 anos  

           b) Instrução:Curso Superior Completo em Nutricionista 

  c) Habilitação:Legal para o exercício da profissão. 
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Cargo: TESOUREIRO 

Padrão: 09 

ATRIBUIÇÕES 

Síntese dos Deveres: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser 

responsável pelos valores entregue à sua guarda. 

Atribuições: Receber e pagar em moeda corrente; receber, entregar e 

guardar valores; movimentar fundos; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos; 

conferir e rubricar livros; informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à 

competência da tesouraria; endossar cheques e assinar conhecimentos e demais 

documentos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar cheques bancários; 

efetuar pagamentos; efetuar selagem e autenticação mecânica; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade: Mínimo 18 anos. 

b) Instrução: Ensino médio completo  

c) Outras: sujeito o trabalho em regime de plantões. 
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Cargo: TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

Padrão: 06 

ATRIBUIÇÕES 

Síntese dos Deveres: Atividades de nível médio, de natureza especializada, 

relacionadas com a execução de serviços de radiologia e orientação de trabalhos auxiliares. 

Atribuições: Executar todas as técnicas de exames gerais e especiais de 

competência do técnico, excetuadas as que devam ser realizadas pelo próprio radiologista; 

fazer radiografias, revelar e ampliar filmes e chapas radiográficas, fazer levantamentos 

torácicos através do sistema de abreugrafias; preparar pacientes a serem submetidos a 

exames radiográficos, usando a técnica específica para cada caso; anotar na ficha própria 

todos os dados importantes relativos ao radiodiagnóstico, informando ao radiologista quais-

quer anormalidades ocorridas; operar com aparelhos de Raios-X para aplicar tratamento 

terapêutico; trabalhar nas câmaras claras e escuras, identificando os exames; manipular 

substâncias de revelação e fixação de filmes e chapas radiográficas; identificar 

rigorosamente os pacientes; comunicar qualquer anormalidade ou falha no funcionamento 

da aparelhagem de Raios-X e acessórios e zelar pela sua conservação; propor normas para 

arquivamento de filmes, chapas e diagnósticos; colaborar na organização, orientação e 

execução de cursos e treinamentos de pessoal auxiliar; requisitar e controlar material e 

medicamentos necessários à realização de exames radiográficos; orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar outras tarefas 

semelhantes. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

b) Especial: Sujeito o trabalho em regime de plantões. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade: Mínimo 18  anos . 

b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

c) Habilitação: Curso com habilitação técnica legal para o cargo. 
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Cargo: FISIOTERAPEUTA 

Padrão: 10 

ATRIBUIÇÕES 

Síntese dos Deveres: Prestar assistência fisioterápica em nível de preven-

ção, tratamento e recuperação de seqüelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins. 

Atribuições: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia para 

tratamento nas entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações 

circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as 

prescrições médicas; planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em 

função de seu quadro clínico; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação 

capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional, educativa ou recreati-

va organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a readaptação física ou 

mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 

das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade:Mínima  de 18 anos.  

b) Instrução: Superior Completo. 

c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão. 

d)Outras:O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços á noite 

,domingos e feriados. 
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CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 

Padrão: 12 

                                                            ATRIBUIÇÕES 

Síntese de Deveres: Executar atividades de nível superior, de grande 

complexibilidade, envolvendo trabalhos de defesa e proteção da saúde do individuo, nas 

várias especialidades médicas, através de programas voltados para a saúde pública, 

tratamento clínico ou cirúrgico. 

Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nervoso e 

periférico; fazer diagnóstico e tratamento das afecções que acompanham os acessos 

mentais; acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher 

fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados 

por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a 

saúde pública solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; realizar 

observações clínicas-psiquiátricas e elaborar o laudo psiquiátrico legal e correspondente, 

com diagnóstico, indicação terapêutica e conclusão sobre a responsabilidade penal e 

periculosidade dos pacientes; fornecer pareceres psiquiátricos e crimino lógicos, solicitados 

pela justiça; comparecer em juízo ou perante o júri para prestar testemunho sobre assuntos 

especializados ou esclarecer aspectos técnicos; efetuar controle psiquiátrico em pacientes 

egressos do manicômio judiciário e sujeitos ao exame de liberdade vigiada, por 

determinação de sentença judiciária; ministrar tratamento médico-psiquiátrico para 

recuperação dos pacientes internados; supervisionar serviços de enfermagem e outros 

auxiliares; manter registros dos exames realizados para fins de diagnóstico, discussão e 

relatórios; executar outras tarefas semelhantes. 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: Período normal de 40 horas semanais. 

b)Outras:O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 

noite,domingos e feriados. 

                        Requisitos para preenchimento do cargo: 

a)Instrução: Nível Superior completo com habilitação legal para o exercício da 

função e titulação própria da área específica,CNH categoria B. 

(b) Idade: Mínima de 18 anos. 
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   CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO  

   Padrão: 10 

 

                                                                 ATRIBUIÇÕES 

                   Síntese de Deveres: Desempenhar atividades de coordenação e 

monitoramento da fiscalização certificação de todo o município. Realizar fiscalizações em 

estabelecimentos de interesse para a saúde e de saúde nas ações de Vigilância Sanitária 

de Baixa Complexibilidade. Acompanhar e apresentar relatórios de atividades de 

fiscalização. Realizar treinamentos aos agentes fiscais. Emitir parecer referente a área de 

atuação.Acompanhar os estabelecimentos de baixa complexidade bem como:áreas de 

água,área de comércio de alimentos,área de estabelecimentos de saúde,área de 

estabelecimento de interesse para a saúde e outras atividades relacionadas ao cargo. 

(alteração dada pela Lei nº 1453, de 05.09.2007)      

                                  

 

                 Condições de Trabalho: 

                                 a )Horário de Trabalho:Período Normal de 40 horas semanais. 

                                 b) Outras: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 

noite, domingos e feriados. 

 

                                 Requisitos para preenchimento do cargo: 

                                 a)Instrução:Nível Superior Completo e Registro no órgão 

competente;CNH Categoria B. 

                                 b)Idade Mínima 18 anos . 
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Cargo: TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO 

Padrão: 09 

 

 

                                                                          ATRIBUIÇÕES 

                
                    Síntese de Deveres: Executar atividades pertinentes ao controle interno da 

Administração Municipal, voltadas, sobretudo ás áreas contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, analisando a prática dos atos administrativos quanto á legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, cientificando 

o Chefe do Poder sobre o resultado de suas ações, deverá guardar sigilo sobre dados e 

informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções, utilizadas 

exclusivamente, para elaboração de pareceres, relatórios e manifestações no cumprimento 

do seu dever funcional. . 

                    Atribuições: Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e do orçamento do Município; analisar quanto á 

legalidade, resultados, eficácia e eficiência, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial e 

a aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado; exercer 

controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do município; 

requisitar documentos e proceder aos demais atos necessários ao efetivo exercício das 

suas atividades; executar outras atividades afins. 

                     Condições de Trabalho: 

                     a) Carga horária: 40 horas semanais. 

                        

                      Requisitos para preenchimento do cargo: 

 

                      a)Instrução:Técnico em Contabilidade a nível de Ensino Médio. 

                      b) Habilitação: Específica para o exercício legal da respectiva profissão. 

                      c) Idade: Mínima de 18 anos. 
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Cargo: COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 

Padrão: 10 

 

 

                                                                 ATRIBUIÇÕES 

 

                   Síntese de Deveres: Desempenhar atividades de  coordenação e 

monitoramento do controle interno,proceder á avaliação da eficiência, eficácia e 

economicidade do Sistema de Controle Interno do Município-SCI, criando assim condições 

indispensáveis para apoiar o Controle Externo, no exercício de sua missão institucional; 

promover auditorias periódicas levando os desvios, falhas e irregularidades e recomendando 

as medidas corretivas aplicáveis, assegurando, desta forma, a regularidade da execução da 

despesa e da receita, dos contratos e licitações. 

 

       Atribuições: Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e do orçamento do Município; analisar quanto á 

legalidade, resultados, eficácia e eficiência, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial e 

a aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado; exercer 

controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do município; 

requisitar documentos e proceder aos demais atos necessários ao efetivo exercício das 

suas atividades; executar outras atividades afins. 

 

                Condições de Trabalho: 

                 a) Carga Horária: 40 horas semanais. 

                 

                  Requisitos para preenchimento do Cargo: 

                  a)Idade:Mínima 18 anos. 

                  b)Instrução: Bacharel em Ciências Contábeis. 

                  c)Habilitação: Específica para o exercício legal da respectiva profissão. 
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 Ref. à  Lei n.° 1437/07 

 

 

 

                                                    JUSTIFICATIVA 

 

          O Executivo Municipal busca com a presente Lei sanar algumas lacunas no exercício 

legal de alguns cargos e finalidades da Administração. 

         Excepcionalmente na área da Saúde do Município, por exigência constitucional os 

médicos não mais serão contratados temporariamente, e sim, a partir de então, devem 

pertencer a cargo de carreira do Município. Os vencimentos foram tomados por base o nível 

profissional exigido para a função, para compartilhar com o mercado e responsabilidades do 

cargo e carga horária respectiva. 

        Por outro lado, com o preenchimento dos cargos que ocorrerá com aprovação 

mediante concurso público, haverá melhor funcionamento da máquina administrativa e 

atendimento as necessidades dos munícipes, embora não serão todos preenchidos 

momentaneamente em concurso público. 

       Apresente Lei está perfeitamente adequada orçamentária e financeiramente, com o 

constante impacto orçamentário e financeiro que segue em anexo. 

       Os quadros estão sendo criados dentro da projeção orçamentária do Município nos 

termos do Art.169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 João Natalício Siqueira da Silva 

                                                                          Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 


