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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 

ATRIBUIÇÕES COMUNS PARA TODOS OS CARGOS: 
OPERADOR DE MÁQUINAS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ADVOGADO, TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E TÉCNICO EM CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 
• Propor à gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, 

inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e 
reparo de materiais e equipamentos; 

• Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços;  
• Manter-se atualizado sobre as normas municipais;  
• Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus 

pares;  
• Participar de reuniões técnicas, administrativas, treinamentos, seminários, exposições, 

e outros eventos; 
• Participar de comissões disciplinares, sindicância, licitação, eventos e conselhos 

municipais; 
• Auxiliar sempre que solicitado na organização de eventos do Município;  
• Participar das datas comemorativas e eventos realizados pela administração; 
• Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 

Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, reservando o sigilo das 
informações; 

• Tratar o público com zelo e urbanidade; 
• Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia 

imediata; 
• Participar de escala de revezamento e plantões sempre que houver necessidade. 
• Cumprir os horários ordinários de trabalho e os extraordinários que lhes forem 

determinados; 
• Manter em asseio e ordem o local de trabalho, os móveis, utensílios, veículos, 

máquinas ou aparelhos sob sua guarda e responsabilidade, sugerindo sua 
manutenção, quando necessário; 

• Permanecer nos locais de trabalho nas horas de expediente, ausentando-se somente 
com justa causa e mediante autorização do chefe imediato; 

• Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver 
desempenhando as suas tarefas; 

• Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar 
adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; 

• Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 
• Zelar pelas ferramentas e estoques de materiais que lhe são confiados; 
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• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; 

• Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão e 
que lhes sejam regularmente atribuídas; 

Cumprir a jornada de trabalho diária conforme solicitado pelo órgão, não podendo, 
todavia, ultrapassar os limites estabelecidos na legislação vigente. 

 
- Operador de Máquinas: 
• Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; 
• Efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; 
• Dirigir máquinas como: trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz, motoniveladora, 

tratores de esteiras, pás carregadeiras, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, e 
outras máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários, e similares; 

• Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a 
máquina sob sua responsabilidade; 

• Proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção 
em geral; 

• Proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o 
local e a carga horária; 

• Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da 
máquina; 

• Efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
• Executar outras tarefas designadas pela Chefia e demais tarefas afins.  
 
- Técnico em Enfermagem: 
• Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade visando à 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 
• Fazer previsão de equipamento e material para prestar assistência de enfermagem, 

segundo as normas estabelecidas. 
• Fazer atendimento de enfermagem, de acordo com programação estabelecida pela 

Instituição. 
• Participar na orientação à saúde do indivíduo e a grupos da comunidade. 
• Participar das atividades de capacitação e educação em saúde para grupos da 

população. 
• Executar outros procedimentos de enfermagem de acordo com as normas técnicas. 
• Administrar medicamentos, mediante prescrição e utilização à técnica de aplicação 

adequada.  
• Participar na execução de programas de vacinação, de acordo com o esquema 

adotado pela Secretaria da Saúde. 
• Fazer coleta de material para exames complementares e proceder a sua identificação e 

registro. 
• Fazer notificação de doenças transmissíveis. 
• Participar das atividades de vigilância epidemiológica. 
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• Fazer visita domiciliar. 
• Supervisionar e coordenar o pessoal de enfermagem na ausência do enfermeiro, 

quando designado, na execução de tarefas estabelecidas. 
• Controlar o estoque de material, visando à provisão das necessidades. 
• Requisitar material de laboratório e verificar a sua correta especificação e 

acondicionamento. 
• Orientar e executar os serviços de lavação, esterilização, montagem de materiais e 

equipamentos utilizados no setor.  
• Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; 
• Observar, reconhecer e descrever sintomas, ao nível de sua qualificação.  
• Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina; 
• Ministrar medicamentos por via oral e parental; 
• Realizar controle hídrico; 
• Fazer curativos; 
• Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; 
• Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 
• Realizar teste e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 
• Colher material para exames laboratorial; 
• Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; 
• Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de 

unidades de saúde; 
• Integrar a equipe de saúde. 
• Participar de atividades de educação em saúde. 
 
- Advogado: 
• Assessorar e orientar as chefias nos assuntos relacionados com os conhecimentos 

técnico- especializados da categoria; 
• Emitir pareceres de natureza jurídica. 
• Programar, organizar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas com 

assessoramento jurídico em geral. 
• Lavrar a analisar editais, contratos, convênios, acordos, ajustes e respectivos aditivos, 

e similares. 
• Representar a instituição em juízo. 
• Assistir as reclamatórias trabalhistas movida por funcionários ou ex-funcionários. 
• Acompanhar permanentemente o andamento de processos e ações jurídicas. 
• Acompanhar as publicações de natureza jurídica especialmente as ligadas às 

atividades do órgão. 
• Elaborar anteprojetos de leis, decreto-lei, decretos, resoluções, regulamentos, 

portarias, normas internas, e similares. 
• Elaborar exposição de motivos que exijam atenção especializada do profissional. 
• Participar de comissões disciplinares ou de sindicâncias.  
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• Defender direitos e interesses do Município, representando-o em juízo ou fora dele, nas 
ações em que este for autor, réu, ou interessado, acompanhando o andamento de 
processos, praticando os atos necessários para garantir seu trâmite legal, prestando 
assistência jurídica, propondo ou contestando ações, solicitando providências, 
avaliando provas documentais e orais, contribuindo na elaboração de projetos de lei, 
analisando legislação para atualização e implementação, apresentando recursos, 
comparecendo a audiências e outros atos, dentro dos princípios éticos. 

• Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na 
elaboração de projetos de lei, proferindo palestras, prestando serviços de peritagem, 
arbitrando interesses de partes, formalizando parecer técnico jurídico, firmando 
acordos, realizando audiências administrativas, participando de negociações coletivas. 

• Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria jurídica e de outra 
natureza e consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos. 

• Obter os elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando 
as informações levantadas, bem como tomando outras medidas como preparar a 
defesa ou acusação e arrolar e correlacionar fatos, aplicando o procedimento 
adequado para apresentá-los em juízo, entre outros. 

• Redigir e elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações 
sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, 
constitucional e outras, bem como atos administrativos, convênios, termos 
administrativos, projetos de lei, entre outros. 

• Efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como coordenar 
e participar de comissões de inquéritos e sindicâncias. 

• Assistir a Prefeitura, Autarquia ou Fundação, na negociação de contratos, convênios, e 
acordos com outras entidades públicas ou privadas, bem como avaliar os 
procedimentos referentes aos diversos tipos de convênios e contratos firmados, 
examinando toda a documentação e os aspectos legais concernentes à transação. 

• Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em 
que está lotado. 

• Supervisionar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela 
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do 
município. 

• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

• Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 

• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades 
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo 
exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

• Assessorar e orientar todas as secretarias; 
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• Orientação jurídico-social para o CRAS e CREAS; 
• Emissão de laudos e pareceres na área afim; 
• Desempenhar outras atividades semelhantes.  
 
- Técnico Administrativo e Financeiro: 
• Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos e 

fichários; 
• Redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos 

administrativos sobre assuntos do órgão; 
• Minutar contratos em geral; 
• Auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo, divulgação 

de editais e outras tarefas correlatas;  
• Elaborar e auxiliar nos processos de compras; 
• Fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos 

registros em geral; 
• Colaborar na redação de relatórios anuais ou parciais atendendo a exigências ou 

normas do órgão; 
• Expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência 

em geral; 
• Preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão; 
• Realizar registros em geral; 
• Secretariar autoridades de hierarquia superior, taquigrafando, redigindo expedientes 

relacionados às suas atividades; 
• Providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos; 
• Sugerir métodos e processo de trabalho para simplificação, recebimento, classificação 

registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processo e 
papéis em geral; 

• Colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de 
planos de ação; 

• Acompanhar ou participar da elaboração de anteprojetos de leis e decretos; 
• Realizar estudos e pesquisas sobre atribuições de cargos, a fim de possibilitar sua 

classificação e retribuição, a organização de novos quadros de serviços, novos 
sistemas de ascensão, progressão e avaliação de cargos; 

• Participar na elaboração de projetos ou planos de organização dos serviços, inclusive 
para a aplicação de processamento eletrônico; 

• Estudar e propor normas para administração de material; 
• Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 

logística; 
• Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos 

e serviços; 
• Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 

aos mesmos.  
• Executar trabalhos administrativos e de recursos humanos;  
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• Realizar, conferir, orientar e supervisionar ações de departamento pessoal, 
relacionadas a folhas de pagamento, concessões de benefícios, férias, gratificações 
natalinas, afastamentos, remoções, cessões, reabilitações, recolhimentos de 
obrigações fiscais e trabalhistas, entre outras; 

• Atendimento ao público referente informações pertinentes as atividades correlatas ao 
setor a qual está designado;  

• Promover a execução orçamentária dos órgãos da estrutura administrativa e dos 
registros contábeis da receita e da despesa; 

• Acompanhar e controlar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
do órgão;  

• Classificar a receita; 
• Emitir empenhos de despesas, ordens bancárias e cheques; 
• Relacionar notas de empenho, subempenhos e estorno emitidos no mês, com as 

somatórias para fechar com a despesa orçamentária;  
• Efetuar balanço e balancete;  
• Registrar todos os bens e valores existentes nos órgãos públicos;  
• Controlar os serviços orçamentários e bancários, inclusive a alteração orçamentária;  
• Providenciar a guarda de toda a documentação para posterior análise dos órgãos 

competentes;  
• Elaborar registros contábeis da execução orçamentária; 
• Conferir boletins de caixa; 
• Elaborar guias de recolhimento ordens de pagamento e rescisão de contrato de 

trabalho;  
• Controlar a execução orçamentária; 
• Relacionar e classificar a despesa e os empenhos por itens orçamentários;  
• Elaborar demonstrativo da despesa de pessoal e dos recursos recebidos a qualquer 

título;  
• Analisar os balanços gerais e balancetes das despesas, objetivando o fornecimento de 

índices contábeis, para orientação;  
• Coordenar e controlar as prestações de contas de responsáveis por valores de 

dinheiro;  
• Fiscalizar, controlar e codificar as entradas e saídas de materiais permanentes do 

almoxarifado, bem como os bens adquiridos ou baixados para doação, permuta ou 
transferência;  

• Inventariar anualmente, o material e os bens móveis pertencentes ao órgão;  
• Expedir, termos de responsabilidade referente a bens móveis e imóveis de caráter 

permanente;  
• Organizar e manter atualizado o cadastro de bens móveis e imóveis do órgão;  
• Controlar os valores arrecadados, bem como conferir, diariamente extratos contábeis;  
• Elaborar matérias para divulgação em rádios, jornais, site do município entre outros 

meios de divulgação de atos oficiais; 
• Elaborar comunicados e avisos em geral; 
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• Auxiliar na organização de eventos do Município, tais como, providenciar lanche, 
protocolo, arrumar o local, decoração, instalar Datashow, entre outros;  

• Desempenhar tarefas semelhantes e afins.  
 
- Técnico em Contratos e Convênios: 
• Viabilizar a captação de recursos junto aos Governos da União e do Estado e à 

iniciativa privada, visando à celebração de convênios e contratos de repasse; 
• Realizar levantamento e gerenciamento de documentos de natureza contábil, jurídica e 

de engenharia, através de estudos e elaboração de projetos básicos, com o objetivo de 
atender as exigências de operacionalização d as áreas responsáveis pelo repasse de 
recursos; 

• Gerenciar os convênios e contratos de repasse de recursos da União e do Estado para 
o Município; 

• Acompanhar as ações de celebração, execução orçamentária e financeira, bem como a 
prestação de contas dos contratos de repasse; 

• Promover a articulação da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças com as 
demais Secretarias e órgãos municipais com vistas à celebração de convênios e 
contratos de repasse; 

• Manter cadastro atualizado dos convênios e contratos firmados, bem como a situação 
administrativo-financeira de cada um;  

• Acompanhar os recebimentos de valores atinentes aos convênios e contratos 
mantendo sistema de cobrança pessoal ou por telefone, conforme a necessidade 
identificada, que garanta a execução financeira desses instrumentos;  

• Fornecer à administração superior as informações ou relatórios periódicos que 
possibilitem o acompanhamento dos contratos e convênios vigentes, quando solicitado;  

• Dar orientações técnicas às secretarias municipais, quanto aos procedimentos 
necessários à realização de convênios e contratos quando solicitado;  

• Realizar prestação de contas dos convênios e contratos, junto às instituições parceiras, 
conforme cláusulas pactuadas;  

• Receber e analisar as prestação de contas dos recursos concedidos e após 
encaminhar à Contabilidade e/ou a Controladoria Municipal 

• Acompanhar a execução e realizar a prestação de contas dos recursos recebidos e das 
transferências voluntárias e fundo a fundo; 

• Preparar, em conjunto com a assessoria jurídica, as minutas dos instrumentos 
necessários à formalização dos convênios cedidos, bem como acompanhar e analisar 
as prestações de contas, conforme cláusulas pactuadas.  

• Controlar os prazos de vigência dos convênios e contratos, para a promoção de suas 
prorrogações, termos aditivos ou rescisão dentro dos parâmetros de sua vigência. 

• Atuar no planejamento e controle de projetos e planos de trabalho visando a obtenção 
de recursos para a Prefeitura Municipal;  

• Elaborar planos de trabalho e propostas para as esferas Estadual e Federal;  
• Providenciar a documentação solicitada para complementação de projetos e propostas;  
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• Supervisionar o andamento de convênios, contratos de repasses e financiamentos 
junto à Caixa Federal e outros Órgãos;  

• Assessorar durante a implantação e execução de projetos;  
• Assessorar no planejamento de ações e na elaboração de planos municipais de 

desenvolvimento; 
• Assessorar a Assistência Social na realização dos programas habitacionais; 
• Realizar averbações e regularizações das áreas públicas municipais; 
• Minutar contratos e convênios em geral e acompanhar a execução dos mesmos;  
• Operar o Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de 

Parceria – SICONV do Governo Federal; 
• Efetuar e executar prestações de contas em geral;  
• Providenciar documentos para a realização de convênios e contratos;  
• Executar serviços de digitação;  
• Providenciar material de expediente;  
• Confeccionar relatório de serviços diversos;  
• Selecionar e arquivar documentos;  
• Selecionar, organizar e manter atualizados, arquivos, cadastros e fichas funcionais;  
• Prestar auxílio à toda atividade técnica, desenvolvida na sua área de atuação;  
• Organizar e controlar os serviços de recepção, encaminhamento de documentação e 

correspondência em geral; 
• Controlar e arquivar publicações oficiais;  
• Orientar e elaborar a classificação, codificação, catalogação e tramitação de papéis e 

documentos sob sua responsabilidade;  
• Estudar e propor à base da vivência adquirida no desempenho das atribuições, 

medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução do custo das operações;  
• Expedir relatórios das atividades desenvolvidas no setor;  
• Receber e transmitir ao superior, mensagens recebidas;  
• Realizar registros contábeis de pequena complexidade;  
• Preparar documentos financeiros e de desembolso;  
• Efetuar registros referentes ao controle da receita, despesa e do patrimônio do órgão; 

operar aparelhos de processamento de dados;  
• Redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos 

administrativos sobre assuntos do órgão;  
• Auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo, divulgação 

de editais e outras atividades correlatas;  
• Fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências em geral;  
• Colaborar na redação de relatórios anuais e parciais atendendo exigências do órgão;  
• Preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão;  
• Sugerir métodos e processos de trabalho para simplificação, recebimento, 

classificação, registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, 
processos e papéis;  
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• Elaborar matérias para divulgação em rádios, jornais, site do município entre outros 
meios de divulgação de atos oficiais; 

• Elaborar comunicados e avisos em geral; 
• Auxiliar na organização de eventos do Município, tais como, providenciar lanche, 

protocolo, arrumar o local, decoração, instalar Datashow, entre outros; 
• Desempenhar e executar outras atividades semelhantes e afins. 
 


