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LEI Nº 1.513/2018 
 
 

ALTERA LEIS DO ORDENAMENTO JURÍDICO 
DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, 
ÂNGELO ANTÔNIO CORTELETTI, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES, no 
uso de minhas atribuições, sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 
 

 
  Art. 1º O parágrafo único do artigo 40, da Lei nº 053, de 07 de 
fevereiro de 1990, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Águia Branca e dá outras providências, passa a vigorar como § 
1º. 
 

§ 1º Cabe especificamente ao assessor de Planejamento elaborar 
a Proposta Orçamentária do Município, consolidando-a com a 
participação dos Secretários Municipais, dos assessores e do 
Chefe de Gabinete. 

 
  Art. 2º Fica instituído o § 2º no artigo 40, da Lei nº 053, de 07 de 
fevereiro de 1990, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Águia Branca e dá outras providências, passando a vigorar com a 
seguinte redação.  
 

§ 2º Os ocupantes dos cargos de Secretários Municipais, Chefe 
de Gabinete e Assessor de Planejamento deverão preencher a 
exigência mínima de ensino fundamental completo. 

  
  Art. 3º O caput do artigo 10 da Lei nº 446, de 16 de janeiro de 
2001, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 
ser desmembrada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, que passa a integrar a Estrutura Administrativa da prefeitura 
Municipal, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. 
 

Art. 10. Ao Coordenador das Ações de Preservação do Meio 
Ambiente compete: 

 
  Art. 4º O parágrafo único do artigo 13, da Lei nº 446, de 16 de 
janeiro de 2001, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a ser desmembrada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente, que passa a integrar a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal, e dá outras providências, passa a vigorar como § 1º. 
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§ 1º os cargos ora criados serão de livre nomeação e exoneração 
pelo Prefeito Municipal, na forma contida do Inciso I, artigo 62, da 
Lei Orgânica do Município. 

 
  Art. 5º Fica instituído o § 2º no artigo 13, da Lei nº 446, de 16 de 
janeiro de 2001, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a ser desmembrada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente, que passa a integrar a Estrutura Administrativa da 
prefeitura Municipal, e dá outras providências, passando a vigorar com a 
seguinte redação.  
 

§ 2º. Os ocupantes dos cargos de Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e de Coordenador das Ações de Preservação do Meio 
Ambiente deverão preencher a exigência mínima de ensino 
fundamental completo. 

 
  Art. 6º O artigo 1º da Lei nº 143, de 18 de fevereiro de 1993, que 
dispõe sobre a criação de cargos, passa a vigorar com a seguinte redação.  
 

Art. 1º Ficam criados cargos de provimento em comissão, para 
atender à necessidade nos diversos órgãos da Prefeitura 
Municipal de Águia Branca, conforme Anexo I e II a esta Lei. 

 
  Art. 7º O Anexo Único da Lei nº 143, de 18 de fevereiro de 1993, 
que dispõe sobre a criação de cargos, passa a vigorar como Anexo I. 
 
  Art. 8º Fica instituído o Anexo II na Lei nº 143, de 18 de fevereiro 
de 1993, que dispõe sobre a criação de cargos, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

  
CARGO: ASSESSOR DE CONTABILIDADE 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Técnico 
em Contabilidade. 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e orientar os lançamentos diários de documentos 
contábeis; Auxiliar servidores e comissões no exame das contas da Prefeitura; 
Assessorar a Prefeitura no preparo do orçamento; Organizar dados para a 
proposta orçamentária; Assessorar a autoridade superior sobre assuntos 
referentes a finanças e execução orçamentária; Orientar sobre pagamento a 
fornecedores e às unidades administrativas; Fazer relatórios e levantamentos a 
pedido do superior imediato; Verificar o cumprimento da legislação vigente na 
sua área de atuação; Elaborar planos estratégicos para o acompanhamento do 
controle financeiro; Assistir ao Secretário da Pasta, quando aos gastos da 
Secretaria, quando solicitado e Desempenhar outras atividades correlatas às 
suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
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CARGO: COORDENADOR TÉCNICO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades de apoio nas operações 
administrativas de cunho governamental das Secretarias Municipais e do 
Gabinete do Prefeito; Desenvolver ações de apoio direto e imediato aos 
Secretários e Chefe do Poder Executivo de acordo com as necessidades de 
natureza institucional e demais assuntos relacionados ao desenvolvimento das 
ações de Governo e das Secretarias Municipais; Assessorar os agentes 
políticos do Governo municipal nas fases de geração, articulação e análise das 
variáveis que integram os processos de tomada de decisão da autoridade 
superior, e que, pela importância das mesmas, necessitam serem confiáveis 
por verdadeiras e pertinentes com o projeto do governo; Atuar junto à Chefia de 
Gabinete e demais Secretarias Municipais na coleta de dados, expedientes e 
informações para a execução orçamentária e financeira das Unidades 
administrativas; Promover a interação dos projetos de Governo entre o Chefe 
do Poder Executivo e demais Secretarias Municipais; Desempenhar outras 
atividades de cunho governamental, relacionadas às suas atribuições e 
Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
  Art. 9º O artigo 1º da Lei nº 163, de 28 de junho de 1993, que 
dispõe sobre a criação de cargos, passa a vigorar com a seguinte redação.  
 

Art. 1º Ficam criados os cargos de provimento em comissão de 
Coordenador de Creche e Diretor de Unidade Sanitária, bem 
como seu quantitativo, valores, referências e distribuição, 
atribuições e escolaridade, conforme Anexo I e II a esta Lei. 

 
  Art. 10. O Anexo Único da Lei nº 163, de 28 de junho de 1993, 
que dispõe sobre a criação de cargos, passa a vigorar como Anexo I. 
 
  Art. 11. Fica instituído o Anexo II na Lei nº 143, de 18 de fevereiro 
de 1993, que dispõe sobre a criação de cargos, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

  
CARGO: COORDENADOR DE CRECHE 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Recepcionar e identificar os alunos e responsáveis na chegada 
e saída; Ficar com os alunos no plantão até eles irem embora; Auxiliar nos 
processos operacionais pedagógicas e eventos escolares; Auxiliar os alunos e 
a professora na alimentação, cuidados pessoais, atividades de recreação e 
aulas lúdicas e Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e 
àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
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CARGO: DIRETOR DE UNIDADE SANITÁRIA 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir e coordenar atividades realizadas no ambiente 
hospitalar; Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e 
administrativas das instituições sanitárias, no âmbito municipal; Controlar 
quadro de servidores lotados em sua unidade no âmbito municipal; Participar 
de programas de saúde comunitária; Executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade sobre questões de saúde; Verificar o funcionamento das 
unidades de saúde segundo os regimentos e regulamentos vigentes no âmbito 
municipal; Avaliar e acompanhar desempenhos funcionais; Obedecer às 
normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições e 
Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
  Art. 12. O artigo 1º da Lei nº 176, de 04 de outubro de 1993, que 
dispõe sobre a criação de cargos e dá outras providências, passa a vigorar 
com a seguinte redação.  
 

Art. 1º Ficam criados os cargos de provimento em comissão para 
atender aos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Águia 
Branca, bem como seu quantitativo, valores, referências e 
distribuição, atribuições e escolaridade, conforme Anexo I e II a 
esta Lei. 

 
  Art. 13. O Anexo Único da Lei nº 176, de 04 de outubro de 1993, 
que dispõe sobre a criação de cargos e dá outras providências, passa a vigorar 
como Anexo I. 
 
  Art. 14. Fica instituído o Anexo II na Lei nº 176, de 04 de outubro 
de 1993, que dispõe sobre a criação de cargos e dá outras providências, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

  
CARGO: COORDENADOR DE CADASTRO  
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio 
Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Dar suporte administrativo e técnico nas diversas áreas 
administrativas; Atender usuários, fornecendo e recebendo informações; Tratar 
de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 
aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas quando necessário; Realizar 
serviços especiais determinados pelo superior imediato na área de trabalho; 
Dar informações em processos sobre assuntos que forem solicitados; Prestar 
aos seus superiores hierárquicos informações e esclarecimentos sobre 
assuntos de sua competência e Desempenhar outras atividades correlatas às 
suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
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CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Acompanhar os processos de compras junto ao Poder 
Executivo deste município; Receber os processos das unidades 
administrativas, contendo a instrução plena e necessária a realização regular 
das aquisições, conferindo o atendimento de sua formalidade; Coordenar as 
ações que viabilizem rapidez, economia e qualidade no processo de 
fornecimento de bens e serviços; Proceder com as aquisições diretas, seja por 
dispensa ou inexigibilidade e nos casos especificados no Inciso III ao Inciso 
XXXI, do Art. 24, e incisos do Art. 25, Submeter os processos a aprovação 
prévia do órgão competente; Adotar por via de regra, como parâmetro de 
aceitabilidade das propostas apresentadas nas coletas de preços, valores que 
traduzam a economicidade c/c a vantagem promovida a administração pública, 
vinculando-se sempre às previsões orçamentárias; Receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos relativos às compras diretas; Promover 
e fiscalizar a ética na aquisição, bem como contratação de serviços; Observar 
os dispositivos legais que regulamentam as atividades pertinentes mantendo-
se atualizado e Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e àquelas solicitadas pela Chefia imediata 
. 
CARGO: COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar a distribuição da merenda escolar em toda a rede 
escolar pública MUNICIPAL; Resolver todos os problemas relacionados a 
merenda escolar no Município; Organizar os pedidos dos produtos para a 
merenda escolar junto às escolas; Fiscalizar o armazenamento da merenda 
escolar e dos locais e materiais necessários ao seu armazenamento; e 
Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em 
geral e de outros estabelecimentos; Verificar e orientar o cumprimento das 
posturas municipais; Tomar providências relativas aos violadores das posturas 
municipais; Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo 
de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; Efetuar a 
fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, 
capinação, construção de muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de 
lixo em local não permitido; Fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e 
suas instalação em locais permitidos; Entregar quando solicitadas notificações 
e correspondências diversas e Desempenhar outras atividades correlatas às 
suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
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ATRIBUIÇÕES: Realizar as solicitações de compra e fornecer os materiais 
necessários para as unidades da Secretaria; Oferecer suporte para as outras 
seções, fornecendo os materiais requisitados pelas mesmas, a fim de que elas 
desenvolvam suas funções cotidianas; Manter sempre atualizado o cadastro 
dos bens móveis que pertencem à Secretaria, bem como controlar as 
atividades relacionadas aos materiais inservíveis; Dar suporte à Administração 
em geral; Encarregar-se da comunicação entre os diversos setores da 
Secretaria, e entre a Secretaria e outros órgãos e serviços; Fazer atendimento 
e contato com o munícipe, promovendo o fluxo de informações, solicitações e 
demais atos de relação entre o poder público e a comunidade, quando 
solicitado e Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e 
àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
  Art. 15. Fica instituído o Anexo Único na Lei nº 665, de 18 de 
fevereiro de 2005, que autoriza o Poder Executivo a criar cargos 
comissionados, efetuar alterações nas carreiras de cargos já existentes e dá 
outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

ANEXO ÚNICO 
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

  
CARGO: GERENTE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NATURAL “RECANTO DO JACARÉ” 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Normatizar e controlar o uso/visitação na Unidade de 
Conservação; Prever mecanismos que viabilizem as atividades de lazer e 
serviços turísticos na Unidade de Conservação de forma sustentável; Proteger 
e recuperar os passivos ambientais; Promover ações integradas de combate a 
incêndios garantindo a proteção dos remanescentes florestais e o equilíbrio 
ambiental da na Unidade de Conservação; Educar a população municipal no 
tocante a preservação ambiental; Incentivar projetos e ações para a 
recomposição de árvores nativas garantindo a biodiversidade local e 
Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar periodicamente serviços de fiscalização nos veículos 
do transporte escolar quanto às normas de segurança, de conduta e condições 
dos veículos; Elaborar relatórios enviando a Secretaria Municipal de Educação; 
Controlar e cuidar para que o contrato firmado entre a Prefeitura e prestadores 
de serviços sejam cumpridos; Realizar periodicamente reuniões com os 
condutores dos veículos e alunos que utilizam o transporte; Atender a pais de 
alunos e professores das escolas sobre problemas no transporte; Controlar os 
mapas de quilometragem diários; Acompanhar as inspeções semestrais nos 
veículos que prestam serviço; Trabalhar junto à direção das escolas que 
utilizam o transporte para que o serviço seja executado da melhor maneira e 
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Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio 
Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar na elaboração de projetos educacionais do município; 
reunir e manter em dia a documentação necessária a celebração de convênios; 
informar aos setores competentes as datas de vencimentos das negativas 
estaduais e federais e auxiliar em sua renovação; auxiliar na preparação da 
documentação necessária para elaboração de convênios com os projetos dos 
Governos Estadual e Federal; auxiliar e acompanhar a execução dos 
convênios na parte administrativa; auxiliar na elaboração da prestação de conta 
dos convênios; Subsidiar e assessorar o Secretário Municipal de Educação nas 
tomadas de decisão administrativas; Realizar planejamentos, nos quais as 
ações que serão efetuadas favoreçam a organização das unidades escolares, 
fazendo prognósticos da evolução do sistema educacional, bem como suas 
tendências e detectando necessidades futuras; Acompanhar o trâmite dos 
projetos encaminhados para os órgãos públicos ou para as demais instituições 
a fim de garantir sua execução; Zelar pelo patrimônio público que lhe foi 
confiado e executar outras tarefas afins da Secretaria e da Administração 
Pública e Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e 
àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: DIRETOR DE CULTURA 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar e coordenar o Plano Municipal de Cultura; Planejar e 
executar eventos que concorram para promoção e divulgação da arte e cultura, 
visando o resgate e a valorização das raízes culturais da população; Promover 
e coordenar feiras de arte ou de artesanato popular; buscar a parceria dos 
órgãos e entidades privadas, procurando patrocinadores para as promoções; 
Catalogar e classificar o acervo arqueológico, histórico, cultural, artístico e 
científico do Município, bem como promover a elaboração de projetos 
destinados à sua preservação e tombamento; Manter em arquivo público 
documentos, fotografias, livros e outros materiais de interesse na formação de 
memória cultural do Município, preservando-os, catalogando-os, garantindo 
livre acesso aos interessados em examiná-los; Organizar e executar 
anualmente o calendário cultural, artístico e cívico do Município; Promover a 
criação e a execução de programas de caráter cultural e artístico, tais como: 
concursos literários e de artes, feiras de artesanato, mostras e festivais de 
músicas, danças folclóricas e outras manifestações que venham contribuir para 
a humanização da vida urbana e comunitária; Incentivar a criação e o 
desenvolvimento de grupos teatrais, corais, conjuntos musicais e de danças 
nas instituições de ensino e comunidades; Organizar e manter cadastro 
atualizado dos artesãos, artistas e participantes de feiras permanentes da 
cultura popular; promover divulgação de trabalhos culturais e artísticos, em 
espaços públicos de artistas locais, regionais e outros; Promover e incentivar a 
conservação da memória dos colonizadores; Promover eventos e campanhas 
de incentivo à cultura, à arte e a preservação do patrimônio histórico, artístico e 
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cultura; Desenvolver ações para a captação de projetos culturais e artísticos 
para o Município; desenvolver ações para a revitalização do patrimônio 
histórico-cultural; Promover a organização de festivais, concursos, encontros, 
seminários, conferências e demais promoções educativas e culturais; 
Estabelecer contratos com entidades culturais e artísticas para sua participação 
nos eventos promovidos pela Secretaria; Fazer estimativa dos custos dos 
eventos culturais e artísticos; Estudar e propor estratégias de captação de 
recursos para os eventos do Município; Elaborar mapeamento cultural e 
artístico do Município e Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: COORDENADOR DE MERENDA  
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar a distribuição da merenda escolar em toda a rede 
escolar pública MUNICIPAL; Resolver todos os problemas relacionados a 
merenda escolar no Município; Organizar os pedidos dos produtos para a 
merenda escolar junto às escolas; Fiscalizar o armazenamento da merenda 
escolar e dos locais e materiais necessários ao seu armazenamento e 
Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: COORDENADOR DA CASA DE PASSAGEM “NINHO DA ÁGUIA” 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho 
e os recursos humanos da Unidade; Zelar pelo cumprimento das normas 
descritas neste Regimento Interno; Garantir e manter as instalações físicas em 
condições adequadas de habitabilidade, higiene, alimentação, salubridade e 
segurança e os objetos necessários à execução dos serviços; Supervisionar os 
trabalhos desenvolvidos por todos os funcionários, zelando pelo bom 
andamento do atendimento aos usuários e tomar as medidas cabíveis quando 
da existência de irregularidades, registrar em livro de ocorrência e comunicar a 
Secretaria de Assistência Social, para as devidas providências; Análise e 
definição da utilização das doações recebidas; Articular, acompanhar e avaliar 
o processo de implantação e implementação dos programas, serviços e 
projetos operacionalizados na unidade; Convocar e coordenar a realização do 
planejamento dos serviços, programas, projetos e ações em geral; Coordenar a 
execução e realizar o monitoramento e a avaliação dos serviços, programas, 
projetos, serviços, benefícios e ações em geral; Averiguar as necessidades de 
capacitação da equipe e informar a Secretaria de Assistência Social, 
garantindo uma formação continuada prevendo momentos de estudo e 
aprimoramento da ação; Convocar e presidir as reuniões mensais de 
planejamento e avaliação com toda a equipe, garantindo a interdisciplinaridade 
do trabalho; Participar das reuniões de planejamento e avaliação promovidas 
pela Secretaria de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas 
para a melhoria dos serviços a serem prestados e Desempenhar outras 
atividades correlatas às suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia 
imediata. 
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CARGO: DIRETOR DA INCUBADORA DE EMPRESAS 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Propor sobre o planejamento estratégico da Incubadora, 
contendo políticas, prioridades e metas articuladas aos objetivos dessa; Propor 
diretrizes para a política municipal de desenvolvimento econômico, sob todas 
as suas formas de efetivação; Colaborar nos estudos e elaboração dos planos 
e programas de expansão do desenvolvimento econômico no Município; 
Estudar, definir e propor normas e procedimentos visando o desenvolvimento 
econômico do Município; Deliberar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento 
dos planos, programas e projetos financiados, por meio de recursos oriundos 
do Orçamento Público do Município através de convênios estabelecidos com 
as esferas estadual e federal; fomentar as seguintes atividades: a) de 
iniciativas visando atrair investimentos públicos ou privados, nacionais e 
internacionais, que compartilhem o crescimento econômico com a geração de 
empregos para a população local, com a preservação do equilíbrio ambiental; 
b) da busca de novos canais institucionais que contemplem a participação da 
sociedade civil para o desenvolvimento de ações conjuntas no enfrentamento 
dos problemas na área de geração de emprego, renda e desenvolvimento 
econômico; c) de atividades ligadas à indústria; d) de atividades afetas ao 
comércio; e) de atividades ligadas à produção agrícola; f) de atividades 
vinculadas à produção hortifrutigranjeira; g) do surgimento, crescimento e a 
consolidação de empresas inovadoras; h) das atividades afetas à agricultura e 
pecuária, no âmbito do Município e Desempenhar outras atividades correlatas 
às suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: COORDENADOR DE CADASTRO  
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Dar suporte administrativo e técnico nas diversas áreas 
administrativas; Atender usuários, fornecendo e recebendo informações; Tratar 
de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 
aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas quando necessário; Realizar 
serviços especiais determinados pelo superior imediato na área de trabalho; 
Dar informações em processos sobre assuntos que forem solicitados; Prestar 
aos seus superiores hierárquicos informações e esclarecimentos sobre 
assuntos de sua competência e Desempenhar outras atividades correlatas às 
suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: COORDENADOR TÉCNICO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino 
Fundamental Completo. 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades de apoio nas operações 
administrativas de cunho governamental das Secretarias Municipais e do 
Gabinete do Prefeito; Desenvolver ações de apoio direto e imediato aos 
Secretários e Chefe do Poder Executivo de acordo com as necessidades de 
natureza institucional e demais assuntos relacionados ao desenvolvimento das 
ações de Governo e das Secretarias Municipais; Assessorar os agentes 
políticos do Governo municipal nas fases de geração, articulação e análise das 
variáveis que integram os processos de tomada de decisão da autoridade 
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superior, e que, pela importância das mesmas, necessitam serem confiáveis 
por verdadeiras e pertinentes com o projeto do governo; Atuar junto à Chefia de 
Gabinete e demais Secretarias Municipais na coleta de dados, expedientes e 
informações para a execução orçamentária e financeira das Unidades 
administrativas; Promover a interação dos projetos de Governo entre o Chefe 
do Poder Executivo e demais Secretarias Municipais; Desempenhar outras 
atividades de cunho governamental, relacionadas às suas atribuições e 
Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
  Art. 16. Fica instituído o Parágrafo Único no artigo 12, da Lei nº 
735, de 17 de fevereiro de 2006, que autoriza o Poder Executivo celebrar 
contrato por tempo determinado, cria cargo comissionado e dá outras 
providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

Parágrafo Único. O ocupante do cargo comissionado de Diretor 
de Serviços Urbanos deverá preencher a exigência mínima de 
ensino fundamental completo, desenvolvendo as seguintes 
atribuições:  
I - Dirigir os expedientes bem como acompanhar os programas e 
projetos voltados aos serviços urbanos municipais; 
II - Dirigir os serviços de conservação, manutenção, recuperação 
e melhoramento de vias de rodagem, bem como de seus 
respectivos passeios; 
III - Dirigir os serviços de construção, limpeza e desobstrução de 
valas, tubulações e sistema de drenagem pluvial; 
IV - Dirigir todos os trabalhos de limpeza pública em geral do 
Município; e 
V - Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 17. Fica instituído Parágrafo Único no artigo 13, da Lei nº 
735, de 17 de fevereiro de 2006, que autoriza o Poder Executivo celebrar 
contrato por tempo determinado, cria cargo comissionado e dá outras 
providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

Parágrafo Único. O ocupante do cargo comissionado de 
Supervisor de Área de Enfermagem deverá preencher a exigência 
mínima de ensino técnico de enfermagem, desenvolvendo as 
seguintes atribuições: 
I –Participar na promoção da aceitação do processo de 
supervisão pelo pessoal de enfermagem da unidade de saúde; 
II -  Auxiliar na elaborar o plano de ação de supervisão para a 
área de enfermagem da unidade sanitária; 
III - Supervisionar o trabalho realizado pelo pessoal de 
enfermagem da unidade de saúde; 
IV - Realizar pesquisas na área de supervisão em enfermagem. 
V - Supervisionar o envio e o recebimento dos materiais da 
esterilização;  
VI - Promover o suprimento dos setores das Unidades de Saúde; 
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VII - Comunicar os danos de qualquer material/ equipamento à 
coordenação de enfermagem; e 
VIII - Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 18. O caput do artigo 14, da Lei nº 735/2006, instituído pela 
Lei nº 1.095/2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 14. Fica criado na estrutura da Secretaria Municipal de 
Administração o cargo de Supervisor de Área de Recursos 
Humanos – ARH, com a Instrução Formal Mínima de Ensino 
Fundamental Completo, desenvolvendo as seguintes atribuições: 
I – Assessorar no planejamento e controle de Recursos Humanos; 
II – Supervisionar a confecção da folha de pagamento da 
Prefeitura Municipal de Águia Branca; 
III – Realizar a inclusão e manutenção de dados no sistema de 
ARH; 
IV – Realizar o envio de informações aos Órgãos competentes, 
como Tribunal de Contas do Estado, INSS, Receita estadual e 
Federal, GFIP, RAIS, dentre outros; e 
V - Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 19. Fica instituído o § 1º e § 2º no artigo 15, da Lei nº 735, de 
17 de fevereiro de 2006, que autoriza o Poder Executivo celebrar contrato por 
tempo determinado, cria cargo comissionado e dá outras providências, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

§ 1º O ocupante do cargo de Supervisor do Núcleo de 
Atendimento ao Contribuinte - NAC deverá preencher a exigência 
mínima de ensino médio completo, desenvolvendo as seguintes 
atribuições: 
 
I - Orientar e auxiliar aos produtores rurais do Município e demais 
usuários dos serviços prestados pela Fazenda Pública Municipal e 
Estadual quanto aos procedimentos a serem executados e na 
prestação de informações aos contribuintes;  
II - Auxiliar nas ações de cadastramento, recadastramento, 
acompanhamento, controle e outras relativas a contribuintes 
estabelecidos no Município;  
III - Encaminhar documentação de pedido de inscrição de 
produtor à Agência da Receita Estadual,  
Encaminhar pedido de confecção de Nota Fiscal de produtor;  
IV - Carimbar blocos de notas fiscais,  
V - Preencher nota fiscal no bloco do produtor. 
VI - Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
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§ 2º O ocupante do cargo de Coordenador de Cadastro deverá 
preencher a exigência mínima de ensino fundamental completo, 
desenvolvendo as seguintes atribuições: 
I - Dar suporte administrativo e técnico nas diversas áreas 
administrativas;  
II - Atender usuários, fornecendo e recebendo informações;  
III - Tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos;  
IV - Preparar relatórios e planilhas quando necessário;  
V - Realizar serviços especiais determinados pelo superior 
imediato na área de trabalho;  
VI - Dar informações em processos sobre assuntos que forem 
solicitados;  
VII - Prestar aos seus superiores hierárquicos informações e 
esclarecimentos sobre assuntos de sua competência; e  
VIII - Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 20. Fica instituído o Anexo Único na Lei nº 252, de 02 de 
maio de 1995, que dispõe sobre a criação de cargos comissionados, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 
 

ANEXO ÚNICO 
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

  
CARGO: SUPERVISOR DE ÁREA  
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio 
Completo. 
ATRIBUIÇÕES:  
I – executar o monitoramento em relação das atividades de construção, à 
manutenção e à conservação de obras, equipamentos públicos e mobiliário 
urbano, em geral;  
II – promover orientação das atividades de construção, pavimentação e 
conservação de vias urbanas e logradouros, bem como das respectivas redes 
de drenagem pluvial;  
III - controlar e a fiscalizar as obras públicas contratadas a terceiros; e  
VIII - Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
Art. 21. Fica instituído o Anexo Único na Lei nº 328, de 14 de fevereiro de 
1997, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

ANEXO ÚNICO 
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

  
CARGO: DIRETOR ESPORTIVO 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: INSTRUÇÃO FORMAL MÍNIMA: ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO. 
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ATRIBUIÇÕES:  
I - Elaborar o calendário anual de eventos, bem como acompanhar a execução 
dos mesmos; 
II - Elaborar e acompanhar a execução dos projetos de recreação e lazer 
dirigidos às várias faixas etárias; 
III - Estimular o intercâmbio com entidades organizadas; 
IV - Propor a instalação de equipamentos comunitários de esporte, lazer e 
recreação que favoreçam e estimulem a integração da população; 
V - Sugerir a criação e utilização de áreas de lazer para a comunidade; 
VI - Supervisionar os equipamentos esportivos, instalações e locais destinados 
à prática do esporte e lazer no Município; 
VII - Fiscalizar e orientar quanto à utilização das áreas esportivas e de lazer; 
VIII - Solicitar, quando necessário, o conserto dos equipamentos recreativos; 
IX - Coordenar o uso das instalações das áreas recreativas conveniadas com o 
Município; 
X - Incentivar e realizar campanhas educativas visando a utilização e 
conservação das áreas recreativas do Município; 
XI - Incentivar o uso das praças e parques, organizando a utilização da área 
recreativa; 
XII - Acompanhar a execução dos projetos esportivos, recreativos e de lazer da 
Secretaria; 
XIII - Promover, apoiar e incentivar ruas de lazer e atividades correlatas nas 
comunidades; 
XIV - Desenvolver atividades recreativas voltadas para os idosos e os 
portadores de deficiências, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Assistência, Desenvolvimento Social e Família;  
XV - Desenvolver e promover cursos, seminários e palestras; 
XVI - Promover o desporto educacional e amador; 
XVII - Elaborar o calendário anual de eventos, bem como, acompanhar a 
execução dos mesmos; 
VIII - Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e àquelas 
solicitadas pela Chefia imediata. 
 
  Art. 22. O artigo 2º da Lei nº 373, de 17 de agosto de 1998, que 
dispõe sobre a criação de cargos comissionados, passa a vigorar com a 
seguinte redação.  
 

Art. 2º O cargo de Supervisor de Serviços Gerais criado para 
atender interesse da Administração, passa a ter suas atribuições 
e escolaridade, descritas no Anexo Único a esta Lei. 

 
ANEXO ÚNICO 

ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 
  
CARGO: SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: INSTRUÇÃO FORMAL MÍNIMA: ENSINO 
MÉDIO COMPLETO. 
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar os serviços gerais visando o adequado 
atendimento das necessidades das áreas usuárias desses serviços; 
Supervisionar o controle das escalas de trabalho e tarefas do pessoal de 
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serviços gerais, visando otimizar a utilização do tempo e dos recursos humanos 
disponíveis; Supervisionar o consumo de materiais; Supervisionar a solicitação  
da compra dos materiais necessários à manutenção e Desempenhar outras 
atividades correlatas às suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia 
imediata. 
 
  Art. 23. O caput do artigo 6º da Lei nº 452, de 15 de janeiro de 
2001, que cria o Departamento de Cultura na Estrutura da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, passa a vigorar com a seguinte redação. 
 

Art. 6º Fica criado o Cargo de Diretor do Departamento de Cultura 
– Referência CC-3, tendo como exigência mínima a escolaridade 
de ensino médio completo. 

 
  Art. 24. O parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 452, de 15 de 
janeiro de 2001, que cria o Departamento de Cultura na Estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, passa a vigorar com a seguinte redação. 
 

Parágrafo único. O cargo ora criado será de livre nomeação e 
exoneração pelo prefeito Municipal, o qual terá como atribuições 
as descritas nos incisos I, II, III, IV e V do artigo 2º. 

 
  Art. 25. O parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 409, de 25 de 
janeiro de 2000, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 
com o Ministério da Saúde para implantação no Município do PACS – 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências, passa 
a vigorar como § 1º. 
 
  Art. 26. Fica instituído § 2º no artigo 4º da Lei nº 409, de 25 de 
janeiro de 2000, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 
com o Ministério da Saúde para implantação no Município do PACS – 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

§ 2º O ocupante do cargo de Coordenador Comunitário de Saúde 
deverá preencher a exigência mínima de ensino superior de 
enfermagem com registro no Órgão da classe, desenvolvendo as 
seguintes atribuições: 
I – Treinamento e Supervisão dos Agentes Comunitários de 
Saúde;  
II - Efetuar relatórios;  
III - Acompanhar e avaliar os programas executados pelo 
Departamento de Saúde Pública; 
IV – Acompanhar a supervisão geral do programa no que diz 
respeito a normatização e organização da prática da atenção 
básica em saúde, garantindo a integralidade e a 
intersetorialidade; 
V – Garantir junto à gestão municipal os recursos materiais para 
o desenvolvimento das ações; e 
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VI – Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 27. O Inciso I do artigo 2º da Lei nº 401, de 24 de setembro 
de 1999, que altera o Plano de Carreira da Prefeitura Municipal e dá outras 
providências, passa a vigorar como § 1º com a seguinte redação. 
 

§ 1º Fica criado 01 (um) Cargo de Coordenador de Saúde, 
Referência CC-2.  

 
  Art. 28. Fica instituído § 2º no artigo 2º da Lei nº 401, de 24 de 
setembro de 1999, que altera o Plano de Carreira da Prefeitura Municipal e dá 
outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

§ 2º O ocupante do cargo de Coordenador de Saúde deverá 
preencher a exigência mínima de ensino médio completo, 
desenvolvendo as seguintes atribuições: 
 
I – Viabilizar internamente a execução das políticas da 
administração municipal na área da saúde, através da adequada 
gestão de estrutura e dos recursos disponíveis; 
II - Promover o gerenciamento técnico da Secretaria por 
delegação da pasta;  
III - Articular com Órgãos que mantêm parceria com a Secretaria, 
objetivando agilizar as ações a serem implementadas; 
IV - Promover o acompanhamento técnico-gerencial dos objetivos 
em desenvolvimento;  
V - Divulgar, no âmbito da Secretaria, os atos do Executivo 
Municipal de interesse na área;  
VI - Acompanhar a prestação de assistência à saúde, através de 
ações das Unidades de Saúde próprias e convencionadas;  
VII - Elaborar a programação de trabalho das Unidades de Saúde;  
VIII - Controlar o atendimento das Unidades de Saúde;  
IX - Orientar as Unidades de Saúde sobre as prioridades da 
implementação de programas de saúde;  
X - Manter em funcionamento as Unidades de Saúde do 
Município;  
XI - Viabilizar e controlar a utilização de recursos humanos 
suficientes e qualificação pelas Unidades; 
XII – Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 29. Fica instituído ao Parágrafo Único no artigo 1º da Lei nº 
709, de 22 de julho de 2005, que Cria Cargos Comissionados, Fixa 
Vencimentos e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
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Parágrafo único. O ocupante do cargo de Coordenador do 
Centro de Treinamento da Incubadora Empresarial deverá 
preencher a exigência mínima de ensino médio completo, 
desenvolvendo as seguintes atribuições. 
I – Propor políticas e diretrizes para o funcionamento da 
Incubadora; 
II – Sugerir e propor critérios para a realização de convênios, 
acordos, ajustes e contratos a serem realizados pela Incubadora; 
III – Deliberar sobre o desligamento da empresa incubada; 
IV – Coordenar as ações de suporte às empresas incubadas;  
V – Gerenciar o complexo administrativo e operacional de 
incubação das empresas; 
VI - Ser articulador entre as diversas instituições que estão 
ligadas a incubadora para o bom funcionamento dos negócios e a 
geração de novas atividades para o projeto; e 
VII – Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 30. Fica instituído o Parágrafo Único no artigo 1º da Lei nº 
750, de 16 de maio de 2006, que cria cargo comissionado na estrutura da 
Administração Municipal e dá outras providências, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

Parágrafo único. O ocupante do cargo de Gerente de Incubadora 
de Empresa deverá preencher a exigência mínima de ensino 
médio completo, desenvolvendo as seguintes atribuições. 
 
I – Elaborar e fazer publicar os editais de convocação dos 
interessados em ingressar na Incubadora e participar na seleção 
dos projetos a serem incubados; 
II – Administrar a contabilidade da Incubadora, bem como 
submeter as contas, os balanços e os balancetes dos recursos 
recebidos e utilizados e o relatório anual da Incubadora, para 
julgamento e aprovação da Secretaria; 
III – Gerenciar o complexo técnico, administrativo e operacional 
da Incubadora; 
IV – ampliar o relacionamento com a comunidade externa 
oportunizando o intercâmbio de conhecimentos e experiências; 
V – Desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 

 
  Art. 31. Fica instituído o Parágrafo Único no artigo 9º da Lei nº 
898, de 16 de janeiro de 2009, que autoriza o Poder executivo a celebrar 
contrato por tempo determinado e dá outras providências, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

Parágrafo único. O ocupante do cargo comissionado de 
Coordenador de PSF deverá preencher a exigência mínima de 
ensino médio completo.  
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  Art. 32. O caput do artigo 1º da Lei nº 904, de 05 de fevereiro de 
2009, que cria cargo comissionado e dá outras providências, passa a vigorar 
com a seguinte redação. 
 

Art. 1º Fica criado o Cargo Comissionado de Coordenador 
Esportivo, referência especial, com vencimento mensal, de R$ 
709,98 (setecentos e nove reais e noventa e oito centavos), com a 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tendo como 
exigência mínima a escolaridade de ensino médio completo 
devendo ser cumpridas no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e cultura. 

 
  Art. 33. O caput do artigo 2º da Lei nº 904, de 05 de fevereiro de 
2009, que cria cargo comissionado e dá outras providências, passa a vigorar 
com a seguinte redação. 
 

Art. 2º Fica criado o Cargo Comissionado de Supervisor de 
Serviços com Máquinas, referência especial, com vencimento 
mensal, de R$ 1.232,96 (um mil, duzentos e trinta e dois reais e 
noventa e seis centavos), com a carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, tendo como exigência mínima a escolaridade de 
ensino fundamental completo devendo ser cumpridas no âmbito 
da Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 
  Art. 34. O caput do artigo 3º da Lei nº 904, de 05 de fevereiro de 
2009, que cria cargo comissionado e dá outras providências, passa a vigorar 
com a seguinte redação. 
 

Art. 3º Fica criado o Cargo Comissionado de Coordenador de 
PETI (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil), referência 
especial, com vencimento mensal, de R$ 1.232,96 (um mil, 
duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), com a 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tendo como 
exigência mínima a escolaridade de ensino médio completo 
devendo ser cumpridas no âmbito da Secretaria de Municipal de 
Ação Social. 

 
  Art. 35. O caput do artigo 2º da Lei nº 1.260, de 24 de dezembro 
de 2014, que extingue cargos comissionados na Estrutura do Poder Executivo 
Municipal, cria dois Cargos Comissionados e dá outras providências, passa a 
vigorar com a seguinte redação. 
 

Art. 2º Fica criado na Estrutura do Poder Executivo um o Cargo 
Comissionado de Coordenador de Tesouraria, com salário fixado 
em R$ 2.241,06 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e seis 
centavos), com a carga horária de 36 (trinta e seis) horas 
semanais, tendo como exigência mínima a escolaridade de ensino 
médio completo, com atribuição de coordenar todo o serviço de 
Tesouraria do Poder Executivo Municipal: 
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  Art. 36. O caput do artigo 3º da Lei nº 1.260, de 24 de dezembro 
de 2014, que extingue cargos comissionados na Estrutura do Poder Executivo 
Municipal, cria dois Cargos Comissionados e dá outras providências, passa a 
vigorar com a seguinte redação. 
 

Art. 3º Fica criado na Estrutura do Poder Executivo um o Cargo 
Comissionado de Diretor Financeiro de Microcrédito, com salário 
fixado em R$ 1.454,77 (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta e sete centavos), com a carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, tendo como exigência mínima a 
escolaridade de ensino médio completo, cujas atribuições serão 
de Diretoria da Agência de Microcrédito: 
 

  Art. 37. O artigo 10 do Anexo I, da Lei nº 1.436/2017, que Dispõe 
Sobre a Contratação Emergencial e por Tempo Determinado de Servidores 
Públicos Sob Regime Jurídico Administrativo Especial para o Exercício das 
Atividades Junto à Administração Municipal, e Cria Cargos Essenciais para o 
Desenvolvimento das Atividades Públicas, Visando Atender Necessidade 
Temporária de Excepcional Interesse Público e Dá Outras Providências, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 10. Fica criado o Cargo de Biólogo, com o vencimento mensal 
de R$ 2.462,43 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 
quarenta e três centavos), carreira IX, com a carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, devendo ser cumprida no âmbito da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
§ 1º As atribuições pertinentes ao cargo, compreendem:  
I – Executar atividades técnico-científicos de grau superior, de 
grande complexidade, que envolvem: ensino, planejamento, 
supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados 
com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emissão de 
laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico 
nas áreas das ciências biológicas;  
II – Realizar e efetuar estudos e experiências relativos ao manejo 
dos recursos naturais e à recuperação de ambientes degradados; 
manejar recursos florestais, pesqueiros e hídricos e estabelecer 
medidas de conservação desses recursos; propor e orientar o uso 
de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do 
meio ambiente;  
III – Pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do 
meio urbano;  
IV – Proceder levantamento das espécies vegetais existentes na 
arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; 
V - Pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a 
repovoamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e executar 
recolhimento de dados e amostras de material para estudo;  
VI - Avaliação de impactos ambientais, valoração de danos 
ambientais, legislação ambiental, conservação de recursos 
naturais; realizar perícias e emitir laudos técnicos;  
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VII - Prestar assessoria e elaborar documentação técnica 
rotineira: pareceres, laudos, atestados para o licenciamento 
ambiental e registros legais;  
participar de programa de treinamento, quando convocado;  
VIII - Responder tecnicamente elas funções de biologia perante os 
órgãos fiscalizadores; e  
IX - Dirigir e conservar veículo, executar tarefas complementares 
e afins relacionadas à conservação, preservação, erradicação, 
manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à 
educação ambiental, inclusive as previstas no respectivo 
regulamento da profissão.  
 
§ 2º Os requisitos para o preenchimento do cargo será de Nível 
Superior Completo em Ciências Biológicas, com registro no 
Conselho Regional de Biologia do Espírito Santo (CRBIO). 

 
  Art. 38. O artigo 11 do Anexo I, da Lei nº 1.436/2017, que Dispõe 
Sobre a Contratação Emergencial e por Tempo Determinado de Servidores 
Públicos Sob Regime Jurídico Administrativo Especial para o Exercício das 
Atividades Junto à Administração Municipal, e Cria Cargos Essenciais para o 
Desenvolvimento das Atividades Públicas, Visando Atender Necessidade 
Temporária DE Excepcional Interesse Público e Dá Outras Providências, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 11. Com relação aos Cargos de Operador de Máquina 
Retroescavadeira, de Escavadeira Hidráulica, de Pá 
Carregadeira, Patrol, Trator Agrícola e Rolo Compactador, poderá 
ser pago gratificação ou aditivo por desempenho, produtividade e 
eficiência, em valor a ser regulamentado por Decreto do Poder 
Executivo Municipal, observado os ditames da Lei Municipal n° 
1.434/2017 – Patrulha Agrícola Mecanizada. 

 
  Art. 39. Fica instituído o Parágrafo Único no artigo 11 do Anexo I, 
da Lei nº 1.436/2017, que Dispõe Sobre a Contratação Emergencial e por 
Tempo Determinado de Servidores Públicos Sob Regime Jurídico 
Administrativo Especial para o Exercício das Atividades Junto à Administração 
Municipal, e Cria Cargos Essenciais para o Desenvolvimento das Atividades 
Públicas, Visando Atender Necessidade Temporária DE Excepcional Interesse 
Público e Dá Outras Providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

Parágrafo único. A exigência mínima para o preenchimento dos 
cargos é possuir ensino fundamental incompleto. 

 
  Art. 40. Fica instituído o artigo 12 no Anexo I, da Lei nº 
1.436/2017, que Dispõe Sobre a Contratação Emergencial e por Tempo 
Determinado de Servidores Públicos Sob Regime Jurídico Administrativo 
Especial para o Exercício das Atividades Junto à Administração Municipal, e 
Cria Cargos Essenciais para o Desenvolvimento das Atividades Públicas, 
Visando Atender Necessidade Temporária DE Excepcional Interesse Público e 
Dá Outras Providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  Art. 41. Fica instituído o Anexo III na Lei nº 1.436/2017, que 
Dispõe Sobre a Contratação Emergencial e por Tempo Determinado de 
Servidores Públicos Sob Regime Jurídico Administrativo Especial para o 
Exercício das Atividades Junto à Administração Municipal, e Cria Cargos 
Essenciais para o Desenvolvimento das Atividades Públicas, Visando Atender 
Necessidade Temporária DE Excepcional Interesse Público e Dá Outras 
Providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

  
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF 
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: INSTRUÇÃO FORMAL MÍNIMA: ENSINO 
MÉDIO COMPLETO. 
ATRIBUIÇÕES:  
I - Participar das ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as 
famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde, bem como atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea, inclusive com acolhimento do paciente nos serviços de saúde 
bucal; 
II - Realizar a limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
dos equipamentos odontológicos e do consultório odontológico nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e/ou nas Unidades Odontológicas Móveis (UOM), 
assim como aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
III - Auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas intervenções clínicas, 
além de acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da equipe de Saúde da Família (eSF), buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
IV - Processar filme radiográfico, selecionar moldeiras, preparar modelos em 
gesso, manipular materiais de uso odontológico e participar na realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos (exceto na categoria de examinador); 
e 
V - Desempenhar outras atividades de cunho governamental, relacionadas às 
suas atribuições e Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: INSTRUÇÃO FORMAL MÍNIMA: ENSINO 
MÉDIO COMPLETO. 
ATRIBUIÇÕES:  
I - Participar das ações de promoção e prevenção em saúde bucal realizadas 
pelo Município. 
II - Realizar a limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
dos equipamentos odontológicos e do consultório odontológico, assim como 
aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos. 
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III - Auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas intervenções clínicas, 
além de acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais servidores, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar. 
IV - Processar filme radiográfico, selecionar moldeiras, preparar modelos em 
gesso, manipular materiais de uso odontológico e participar na realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos (exceto na categoria de examinador; 
e 
V - Desempenhar outras atividades de cunho governamental, relacionadas às 
suas atribuições e Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
CARGO: FISCAL SANITÁRIO  
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: INSTRUÇÃO FORMAL MÍNIMA: ENSINO 
MÉDIO COMPLETO. 
ATRIBUIÇÕES:  
 I - Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento;  
II - aplicar, quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária 
vigente (intimações, infrações e apreensões); 
III - Informações e requerimentos que visem à expedição de autorização, 
licença, permissão e concessão; 
IV - Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro 
Técnico Municipal;  
V - Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal;  
VI - Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, 
cosméticos, saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, 
condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-
os com as condições de vida da População; 
VII - Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de 
interesse da vigilância sanitária;  
VIII - Classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco 
epidemiológico; 
IX - Participar na programação das atividades de colheita de amostras de 
produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, medicamentos, 
cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos); 
X - Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e 
emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em estabelecimentos 
alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária;  
XI - Auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal;  
XII - Realizar coleta de amostras de produtos de interesse da vigilância 
sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina; 
XIII - Emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação; 
XIV - Entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas; e 
XV - Desempenhar outras atividades de cunho governamental, relacionadas às 
suas atribuições e Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
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CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA  
REQUISITO BÁSICO DO CARGO: INSTRUÇÃO FORMAL MÍNIMA: CURSO 
SUPERIOR EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO E REGISTRO NO CRM. 
ATRIBUIÇÕES:  
I - Clinicar e medicar pacientes;  
II - Realizar atendimento, diagnóstico e tratamento de doenças e infecções de 
pele, cabelos e unhas.  
III-assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou 
do qual participa;  
IV - responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou 
seu representante legal;  
V – respeitar a ética médica;  
VI - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 
administração municipal;  
VII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando 
ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse 
do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público;  
VIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  
IX – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu cargo; e 
X - Desempenhar outras atividades de cunho governamental, relacionadas às 
suas atribuições e Desempenhar outras atividades correlatas às suas 
atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia imediata. 
 
  Art. 42. Fica instituído o Parágrafo Único no artigo 2º da Lei nº 
1.225, de 24 de setembro de 2014, que autoriza alteração do Regime Jurídico 
dos Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Parágrafo único. Para investidura no cargo, o candidato deverá 
atender os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e 
possuir a instrução formal mínima em ensino fundamental 
completo. 

 
  Art. 43. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
  Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
   
Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, 20 
de dezembro de 2018. 
 
 
 

ÂNGELO ANTÔNIO CORTELETTI 
 Prefeito Municipal 


