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ALTERA  E  CRIA  CARGOS  DA  LEI  NO  16.O60,
DE  12  DE  JANEIRO  DE  1998,  QUE  DISPÕE
SOBRE  O  PLANO  DE  CARGOS,  CARREIRAS
E      VENCllVIENTOS      DA      ADIVIINISTRAçÃO
pÚBLICA.

O  Prefeito  Municipal  de  Santarém,   Estado  do  Pará,  faz  saber  que  a  Câmara
Municipal de Santarém aprovou e faz sancionar a seguinte Lei:

Art. 1O Fica alterado o Anexo lll - Grupo Ocupacional de Construção, Operação e
lVlanutenção    -    Código    PMS-COM-QP-200    -    Quantitativo    de    Cargos    de
Provimento Efetivo na Carreira de Construção, Operação e Manutenção da Lei nO
16.060, de 12 dejaneiro de 1998, de 1.900 cargos, para 2.991  cargos, com a inclusão
de  30  cargos  de  Condutor de  Embarcação  de  Pequeno  Porte,  no  Titulo  de Auxiliar
Operacional,  CLASSE  B;  e  de  10  cargos  de  Marinheiro  de  Convés,  10  cargos  de
Marinheiro Fluvial de Máquinas, 05 cargos de Comandante de Embarcação de Médio
Porte,  30  cargos  de  Condutor  de  Embarcação  de  Pequeno  Porte,  35  cargos  de
Motorista   de   ônibus   e   177   cargos   de   Limpeza   Pública,   no   Título   de   Agente
Operacional, CLASSE B.

I - Competem, especificamente, aos cargos criados as seguintes atribuições:

a)  Auxiliar Condutor de  Embarcação  de  Pequeno  Porte - Auxiliar o condutor
fluvial,  em embarcações empregadas  na  navegação.  Desempenhando demais
funções inerentes ao cargo.

b)   Marinheiro de Convés - Responsável pela pilotagem, condução,  manutenção
de  limpeza,  além  da troca  de  óleo  das  Lanchas  que  atendem  as  demandas,
realizando  o  traslado  dos  técnicos  da  equipe  volante  do  CRAS  Ribeirinho,
CREAS,  Centro  Maria  do  Pará  e  Conselheiros  Tutelares,  os  quais  realizam
serviços   de   busca   ativa;   visitas  de   ordem   de  Justiça;   visitas   domiciliares,
atendimentos    e    acompanhamentos    das    famÍIias    do    Cadastro    único,
beneficiárias  do  Programa  Bolsa  Família,  Benefício  de  Prestação  Continuada,
além    de    averiguações   de    denúncias    recebidas    pelos   equipamentos   e
Conselhos Tutelares nas referidas comunidades.

c)   Marinheiro   Fluvial   de   Máquinas   -   Comandar   praça   de   máquinas   de
pequenas  embarcações.  Desempenhar  as  funções  e  serviços  de  auxiliar  de
Condutor  Fluvial,  em  embarcações  empregadas  na  navegação  interior.  Dirigir
manobras   e   serviços   de   máquinas.   Aplicar   procedimentos   de   segurança.
Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  praça  de  máquinas.  Registrar
ocorrências   sobre   os   equipamentos.   Controlar  estoque   de   ferramentas   e
peças.  8.  Programar funcionamento de equipamentos de  medição.  Abastecer,
controlar temperatura,  pressão e volumes nas máquinas. Verificar nível do óleo
lubrifiicante  dos  motores.  Limpar acessórios e  reparar equipamentos  da  praça
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de  máquinas.  Controlar entrada e saída de  materiais sobressalentes  na
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de  máquinas.  Executar  serviços  de  estivagem  e  desastivagem,  conforme  a
legislação  em  vigor  da  Marinha  do  Brasil.  Auxiliar  em  coletas  de  materiais
biológicos    em    rios,     lagos    e    reservatórios.     Realizar    manutenção    nos
equipamentos de coletas de  materiais  Biológicos.  Trabalhar seguindo  normas
de   segurança,   higiene,   qualidade   e   preservação   ambiental.   Participar   de
programa    de    treinamento,    quando    convocado.    Executar   outras    tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

d)  Comandante de  Embarcação de  Médio  Porte - encarregado pelo comando
da   embarcação;    pela    higiene   e   segurança   de   todos   os   tripulantes   e
passageiros.  Responsável  por estudar a  viagem,  nomeadamente  a  rota  a  ser
seguida;  coordena  as  atividades  dos  serviços  do  convés,  de  máquinas,  de
câmaras,    de    saúde    e    de    radiocomunicações,    visando    o    seu    bom
funcionamento.  Coordenar e  controlar os vários serviços  de  bordo,  garantindo
as melhores condições de operacionalidade, rentabilidade e segurança.

e)  Condutor de Embarcação de Pequeno Porte - Efetuar tarefas de condução,
atracação   e   desatracação,   carga,   descarga   e   manutenção   de   pequenas
embarcações.  Aplicar todos  os  recursos  de  segurança,  garantindo  serviço  de
excelência  e  zelar  pelo  bem  da  tripulação.  Utilizar  corretamente  instrumentos
de navegação como, a bússola. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e
limpeza  dos equipamentos,  instrumentos e  materiais  utilizados,  bem  como do
local de trabalho. E desempenhar demais atividades inerentes ao cargo.

f)    Motorista  de  ônibus  Escolar - o  motorista tem  como atribuições vistoriar o
veículo  que  vai   usar,   verificar  o   itinerário  da   linha,   conduzir  o  veículo  em
consonância   com   a   regulamentação   do   Conselho   Nacional   de   Trânsito,
Secretaria  Municipal  dos  Transportes  e  normas  internas  do  órgão;  detectar
falhas e zelar pela conservação do veículo;  tratar o passageiro com educação
ç cordialidade e cumprir os  horários e tempo de viagem  previstos e as etapas
da    viagem,    conforme    planilha    de    etapas;    e    parar    nos    pontos    de
embarque/desembarque de passageiros.

g)   Limpeza Pública - varrimento de ruas,  até a coleta de resíduos,  lixo orgãnico,
Iixo reciclável e bota-fora,  limpeza das  bocas de lobo,  campinas e córregos.  E
desempenhar demais atividades inerentes ao cargo.

Art. 2O Fica alterado o Anexo lll - Grupo Ocupacional de Administração - Código
PMS-COM-QP-300 - Quantitativo  de Cargos  de  Provimento  Efetivo  na  Carreira
de Administração da  Lei  nO  16.060,  de  12 de janeiro de  1998,  de 400 cargos,  para
800 cargos.

Art.    3O   Fica   alterado   o   Anexo    lll   -   Grupo   Ocupacional    de    Nível    Médio
Especializado   -   Código   PMS-NME-QP400   -   Quantitativo   de   Cargos   de
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de  Orientador  Social,  40  cargos  de  Educador  Social,  25  cargos  de  Cuidador,  02
cargos  de  Guia  Museologia,  02  cargos  de  Técnicos  em  Restauração,  15  cargos  de
Desenho  Cadista,  18  cargos  em  Técnico de  Ocorrências de Acidentes  de Trânsito -
BOAT, no Título de Técnico, CLASSE B.

l - Competem, especifiicamente, aos cargos criados as seguintes atribuições:
a)  Orientador  SociaI  -  profissional  atuante  na  área  educacional  e  tem  como

principal  objetivo  a  execução  de trabalhos  sociais e  educativos  com jovens  e
seus familiares.  Entre suas atribuições gerais, está a prestação de informações
às  famílias  daqueles  que  se  beneficiam  dos  programas  para  os  quais  foram
contratados.  Além  disso,   mediar  processos  em  grupo  nos  quais  executam
serviços  de  fortalecimento  e  convivência.  Atuar  em  projetos  que  envolvem
crianças    e    adolescentes,    na    sua    maioria,    inseridos    em    situação    de
vulnerabilidade   social.   Sendo   assim,   sua   rotina   diária   inclui   tarefas   como:
realização  de  abordagens  externas e  buscas  territoriais  (de  participantes  nos
programas);  participação em  reuniões de planejamento e atividades;  avaliação
do trabalho com a equipe envolvida;  desenvolver atividades socioeducativas e
de convivência e socialização; assegurar a participação social dos usuários em
todas  as  etapas  do  trabalho  social;  organizar,  facilitar  oficinas  e  desenvolver
atividades    individuais   e   coletivas    de   vivência    nas    unidades   e,    ou,    na
comunidade;   apoiar   na   identificação   e   acompanhamento   das   famílias   em
descumprimento   de   condicionalidades.   E   desempenhar   demais   atividades
inerentes ao cargo.

b)   Educador  Social   -   profissional   que   utiliza  ferramentas   pedagógicas   para
intervir    nas    problemáticas    dos    indivíduos.    Responsável    por    atividades
pedagógicas,  que  visam  a  promoção  e  a  integraçãosocial de  pessoas  em
situação de  risco,  excluídas ou  em vulnerabilidade social.  Participar e elaborar
projetos  sociais  junto  com   a  equipe  técnica  e  sociedade.   E  desempenhar
demais atividades inerentes ao cargo.

c)   Cuidador -  prestar cuidados  ao enfermo  sendo  que  pode  ou  não ter vínculo
familiar,   possuir noções básicas sobre o cuidado do junto aos indivíduos e terá
a   função   de   auxiliar  e/ou   realizar   a   atenção   adequada   às   pessoas   que
apresentam limitações   para   as   atividades   básicas  e   instrumentais   da   vida
diária,   estimulando   a   independência   e   respeitando   a   autonomia   destas.
Cuidados   básicos   com   alimentação,   higiene   e   proteção;   organização   do
ambiente  (espaço físico  e  atividades  adequadas  ao  grau  de  desenvolvimento
de cada criança ou adolescente);  auxílio à criança e ao adolescente para lidar
com   sua   história   de   vida,   fohalecimento   da   autoestima   e   construção   da
identidade;    organização    de    fotografias    e    registros    individuais    sobre    o
desenvoMmento de cada criança e/ou adolescente,  de modo a preservar sua
história  de  vida;  acompanhamento  nos  serviços  de  saúde,  escola  e  outros
serviços  requeridos  no  cotidiano.  Quando se  mostrar necessário  e  pertinente,
um     profissional     de     nível     superior     deverá     também     participar    deste
acompanhamento;  apoio  na  preparação  da  criança  ou  adolescente  para  o
desligamento,  sendo para tanto orientado e supervisionado por um  profiissional
de nível superior. E desempenhar demais atividades inerentes ao cargo.
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d)  Guia Museologia - dedica-se à classificação,  à conservação e à exposição de ' -''- '\
peças de valor histórico, ariístico, cultural e científico. Sua missão é transmitir e
divulgar    conhecimento,    desenvolvendo    ações    culturais    sobre    acervos.
Participar   do    planejamento   e    execução    de   tarefas    de    documentação,
arquivamento    e    conservação    de    objetos    e    obras    artísticas.    Atua    no
planejamento,  na  gestão,  na  execução  e  no  acompanhamento  de  projetos  e
políticas públicas relativas ao patrimônio histórico e cultural,  Envolve-se,  ainda,
na organização de mostras e exposições, analisando a melhor forma de dispor
e  apresentar  as  peças,  conforme  as  características  do  público  e  do  local  de
instalação. E desenvolver demais atividades inerentes a função.

e)  Técnico   em   Restauração  -   profilssional   capacitado   para   atuar  de   forma
autônoma    ou   junto    a    instituições    públicas,    como    museus,    arquivos    e
bibliotecas, voltadas a preservação e salvaguarda do patrimônio constituído de
bens culturais móveis e integrados,  atuando  na elaboração e  na execução de
propostas  de  preservação,  conservação  e  restauração.   Planejar,  organizar,
administrar,   dirigir,   supervisionar   e   realizar   atividades   de   conservação   e
restauração   e   de   conservação   preventiva   de   bens   culturais   móveis   e
integrados.  Atuar  em  instituições  de  caráter  público,  cuja  função  seja  a  de
manutenção    e    gerenciamento    de    acervos    e    do    patrimônio,    buscando
implementar medidas de conservacão  preventiva e,  sendo  necessário,  intervir
para   impedir   a   degradação   ou   aesaparecimento   de   um   bem   cultural.   E
desenvolver demais atividades inerentes a função.

f)    Desenho  Cadista  -  Executar  plantas  e desenhos detalhados  de  edifícios  e
outros  projetos  de  arquitetura,   baseando-se   nas  características  do   projeto
original  e   utilizando   instrumentos  é  materiais  de desenho,   para  orientar  os
trabalhos de construção e reforma das obras.  E desenvolver demais atividades
inerentes a fun.ção.

g)  Técnico   de   O,corrências   de  Acidentes   de  Trãnsito' -   BOAT  -  realizar
levantamento  dos  dados  pe§soais  do  envolvidos no  acidente,  dos  veículos.
Preparar   laüdo   e    rélatório    circunstanciado   do   fato.    E    dependendo   da
necessidade    acionar    dehiais     órgãos     competentes,     para     os    de'vidos
procedimentos    inerentes    àó    ocorrido.    E    deSenvolver   demais    atividades
inerentes a funéão.

Art.   4O   Fica   alterado   o   Anexo   lll   -   Grupo   Oçupacional   de   Nível   Médio   de
Fiscalização - Código PMS-NME..QP..500 - Quantitatjvo de Cargos de Provimento
Efetivo na Carreira de Fiscalização da Lei  nO.  16.060, de 12 de janeiro de  1998, de
50 cargos para  120 cargos,  com  á  inclusão de Os  cargos de Agente de  Fiscalização
Vigilância  Animal  e   15  cargos  de  Agente  de  Fiscalização  Pohuário,   no  Título  de
Agente de Fiscalizaçã.o, CIASSE A.

I - Competem, especificamente, aos cargos criados as seguintes atribuições:
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a)  Agente   de   Fiscalização
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Vigilância   Animal   -   atuar   na   Saúde   Pública.
exercendo   atividades   de   fiscalização,   vigilância,   prevenção   e   controle   de
doenças, como dengue, malária,  leptospirose,  leishmaniose,  esquistossomose,
chagas,  raiva  humana,  entre  outras,  relacionadas  com  fatores  ambientais  de
risco  biológicos  e  não  biológicos  -  lixo  em  locais  inapropriados,  água  limpa
acondicionada  em  depósitos,  contaminantes ambientais,  esgoto  a  céu  aberio,
desmatamento.  E desenvolver demais atividades inerentes a função.

b)  Agente de Fiscalização Portuário - atividade destinada a fiscalizar e regular
a  prestação  de  serviços  portuários  e  de  transporte  aquaviário.  Prover  meios,
mecanismos,   pessoal   e   aparelhamento   necessários   à   plena   segurança   e
proteção  das  instalações portuárias,  funcionários,   mercadorias,  tripulantes  e
demais pessoas. E desenvolver demais atividades inerentes a função.

Art.  5O Fica alterado o Anexo lll - Grupo Ocupacional de NÍvel Superior - Código
PMS-NS-QP-600 - Quantitativo de Cargos de Provimento Efetivo na Carreira de
NíveI  Superior da  Lei  nO  16.060,  de  12  de janeiro de  1998,  de  320 cargos  para  726
cargos,   com   a   inclusão  de  Ol   cargo  de   Engenheiro  de  Tráfego,   03  cargos  de
Engenheiro Segurança do Trabalho, 01  cargo de Engenheiro Hospitalar, 02 cargos de
Engenheiro  Agrícola,  02  cargos  de  Engenheiro  EIétrico,   10  cargos  de  Analista  de
Controle   lnterno,   02   cargos  de   Engenheiro  Ambiental,   02  cargos  de  Engenheiro
Urbanístico,  05 cargos de Gestão Pública,  05 cargos de Gestão  Recursos  Humanos,
no TÍtulo de Técnico de NÍvel Superior, CLASSE A.

l - Competem, especificamente, aos cargos criados as seguintes atribuições:

a)  Engenheiro   de  Tráfego  -   Responsável   pela   infraestrutura  de   transporte,
fazendo  o  planejamento  da  construção  e  da  manutenção  da  infraestrutura
viária   e   de   terminais   rodoviários,   ferroviários,   portuários   e   aeroportuários.
Planeja  e  coordena  serviços  e  sistemas  de  transporie  e  elabora  projetos  de
engenharia   de   tráfego,   monitorando   o   fluxo   de   veículos   nas   vias.   Atuar
na viabilização da mobilidade urbana, cuidando da sinalização viária, da gestão
e do  planejamento do transporte  urbano.  É  de sua  responsabilidade,  ainda,  a
definição  do  cronograma  físico  e  financeiro  das obras  e  a  fiscalização  dos
serviços.  E desempenhar demais atividades inerentes a função.

b)  Engenheiro  Segurança  do  Trabalho  - responsável  por coordenar e  efetuar
análise de projetos a  serem  implantados,  em conjunto com  as áreas técnicas,
recomendando alterações, visando eliminar ou minimizar riscos de acidentes e
doenças  ocupacionais.  Validar  sistemas  de  combate  a   incêndios  a  fim  de
regularizar autos de vistoria do corpo de bombeiros, analisar escopos técnicos,
emitir   laudos   e   pareceres,   coordenar   a   interface   entre   os  vários   setores
envolvidos  na  implantação de  projetos,  no que tange a  área de segurança do
trabalho,   coordenar  junto   aos   projetistas,   de   construção  e   montagem,   as
tarefas  de  segurança  no  trabalho,  garantindo  que  as  mesmas  estejam  de
acordo   com   as   normas   da   empresa.   E   desempenhar   demais   atividades
inerentes a função.
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c)   Engenheiro Hospitalar - reunir e aplicar todas as tecnologias consideradas
adequadas  na  busca  por  soluções  para  problemas  hospitalares  dos  mais
variados   tipos,   aplicando   as  tecnologias   consideradas   adequadas.   Ter
atuação   decisiva   e   cada   vez   mais   presente   no   desenvolvimento   de
equipamentos   hospitalares,   opinando   também   no   que   diz   respeito   ao
planejamento e  às estratégias  aplicadas.  E desempenhar demais atividades
inerentes a função.

d)   Engenheiro    Agrícola    --    projetar,     implantar    e    administrar    técnicas    e
equipamentos    necessários    à    produção    agrícola.    Planejar    métodos    de
armazenagem e constrói silos,  armazéns e estufas.  Levar ao campo soluções
inovadoras   e   eficazes   para   melhorar   a   produção,   sem   se   descuidar   do
desenvolvimento  sustentado  da agricultura.  Propor a  adoção  de  medidas  que
impeçam   a   erosão   e   o  esgotamento   do   solo   e   apoluiçãodemananciais.
Construir  açudes, barragens,  sistemas  de irrigação e  de drenagem.  Trabalhar
no projeto de máquinas e equipamentos agrícolas e se desenvolve sistemas de
mecanização    agrícola    e    de    eletrificação    rural. E    desempenhar    demais
atividades inerentes a função.

e)  Engenheiro  EIétrico  -  é  responsável  pela  elaboração  de  projetos/  plantas,
planejar,  construir e  manter  sistemas  capazes  de  gerar,  transmitir e  distribuir
energia.  Realizar levantamento estrutural  da  parte elétrica,  propondo  medidas
de  segurança da  parte elétrica e desempenhar demais atividades  inerentes a
função-

f)   Analista de Controle lntetno - Elabgrà, revisa e aprova políticas e normativas
internas,  analisa  riscos  e controles Para  garantir segurança  e  confiabilidade  e
mapeia  fluxo  de  atividades,  a  fim  de  atender  o  cumprimento  dos  processos
operacionais,   evitar   a   ocorrência   de   erros   ou   irregularidades   e   alcançar
objetivos e metas. E desempenhar derhais atividades inerentes a função.

g)   Engenheiro AmbientàI - voltado  ao desenvolviméntp sustentável,  integrando
as  dimensões  social,  ecológica,  tecnológica  e  econômica  do  meio  ambiente.
Desenvolver  técnicas  de  preservação  do  ar,  da  ágüa  e  do  solo.  AIém  disso,
estuda  os  problemas'do  meio  ambiente  para  o  projetar,  operar  e  construir
sistemas  de  esgoto  e  água,  sempre  respeitando  os  limites  de  exploração
ambiental. E desempenhar demais atividades inerentes a função.

h)   Engenheiro    Urbanístico    -   integrar,    no   espaço    urbano,    fatores   como
habitação,  transporie,  infraestrutura  viária,  saneamento;  u§o  do  solo  e  meio
ambiente   para   que   órgãos   públicos   sejam   capazes   de   tomar   decisão   e
implementar  projetos.   Responsável   pela   concepção,   projeto,   planejamento,
execução,  gerenciamento  e  fiscaliz,ação  de  melhorias  e  políticas  públicas.  E
desempenhar demais atividades inerentes a função.
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i)    Gestão    Pública    -    carreira    voltada    à    administração    das    instituições
governamentais e  condução  de  projetos  bolíticos  para  atender  necessidades
sociais.      administração     para-   serem     eficientes.     Tendo     conhecimento
relacionadas à  legislação,  organização do orçamento,  contratação de serviços
e  pessoal,  desenvolvimento  de  programas,  entre  outros  processos  para  uma
administração eficiente..E desempenhar demais atividades inerentes a função.

j)    Gestão de  Recursos  Humanos - gerenciamento  dos  recursos  humanos,  ou
seja, a conciliação entre os interesses dos funcionários e os da.  Por isso, esse
profissional   é   responsável   por   gerir   os   relacionamentos   internos,   realizar
processos  de recrutamento e seleção para encontrar mão  de  obra  qualificada
no mercado. E desempenhar demais atividades inerentes a função.

Art. 6O É requisito para provimento efetivo dos cargos criados no art.  10,  3O, 4O e 50,  a
aprovação  em   concurso   público   de   provas   e   ou   de   provas   e   titulos,   conforme
disposições no Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Municipais.

Art.  7O  O  Anexo  lV  -  Resumo  do  Quantitativo  de  Cargos  de  Provimento  Efetivo,
quanto à carreira e quantidade, passa a ser o seguinte:

I     -  CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANuTENÇÃO
ll    -  ADMINISTRAÇÃO
llI   -   NÍVEL MÉDIO  ESPECIALIZADO
IV  -   NIVÉL MÉDIO  FISCALIZAÇÃO
V   -   NÍVELSUPERIOR

TOTAL

2.992
800
601
120
726

5.239

Art.   8O   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publicação,   revogando-se   as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em O6 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO
Prefeito Municipal de Santarém
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JUSTIFICATIVA

Ref.  ao  Proieto  de  Lei  nO            /2020.  aue  altera  a  Lei  nO  16.060.  de  12  de  ianeiro de
1998.    aue    disDÕe    sobre    o    Plano    de    Caraos.    Carreiras   e   Vencimentos    da
Administracão Pública.

Exmo. Sr.  Presidente,

Exmos. Srs. Vereadores.

O  presente   Projeto  de   Lei  visa   readequar  o  quadro  de  pessoal  da
administração  pública  municipal   para  atender  a  nova  realidade  de  demanda  dos
serviços públicos prestados aos munícipes de Santarém.

Nos  últimos  anos  o  Ministério  Público  Estadual  e  o  Tribunal  de  Contas
dos  Municípios do  Estado do  Pará,  tem  orientado e fiscalizado os municípios,  quanto
às  irregularidades que costumam  encontrar em  seus  respectivos quadros funcionais,
que  passam  pela  contratação  irregular de  servidores  temporários  ao  pagamento  de
gratificações indevidas a diversas categorias de servidores.

Em    cumprimento   aos    princípios    republicanos   constitucionais,    esta
Administração    optou    por    firmar    o    Termo    de    Ajuste    de    Conduta    nO    OO3/
2019/MP/9aPJ/STM,   datado  de   O5  de  dezembro   de  2019,   se   comprometendo  a
proceder uma reforma administrativa que cumpra a legislação vigente,  principalmente
no tocante a criação de cargos não previstos em lei, bem como objetivando adequar o
quantitativo de servidores à atual necessidade do Município.

Nesse  contexto,   encaminhamos  o   presente   Projeto  de   Lei,   que,   se
devidamente aprovado por essa Casa Legislativa, irá garantir a observância clara e o
respeito aos ideais e valores que regem o Estado Democrático de Direito.

Submetemos   à   apreciação   dessa   Casa   Legislativa,   em   caráter   de
urgência, o presente Projeto de Lei, renovando nosso voto de estima e consideração.

Santarém, 06 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO N
Prefeito Municipal de Santarém
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ANEXO Ill

CRUPO OCUPACIONAL DE CONSTRUçÃO OPERAçÂO E IVIANUTENçÃO
CÓDICO:  PMS - COIVl - QP - 2OO

ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVllVIENTO EFETIVO

¢-     , ,, y,/`,•,,,;?,_ffi,z¢,í,
É£J-EHLJ"_iiÁ, ,: íAUXILIAROPE[uCIONAL

CONST!ii£:çÂOE

DE CONSTRUÇÃO 29

2.992

DE EQUIPAMENTO E VEICULOS 23
DE CONSERVAÇAO 596
DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 670
DE SERVlÇOS GERAIS 130

DE ABASTECIMENTO 1

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 585
AGENTE DE ENDEMIAS 150
CC)NDUTOFt DE EMBARCAçAO DEPEQuENOPORTE

30

AGENTE OPEluCIONAL

DE CONSTRUçÃO 40
DE EQulPAMENTO E VEICULOS 286
DE CONSERVAÇAO 41

DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 60
DE SERVlÇOS GERAIS 13

DE ABASTECIMENTO 1

DE  MARINHEIRO FLuVIAL DE CONVÉS 10

DE  MAFtlNHEIFtO FLuVIAL DEMAQulNAS
10

COMANDAN I E DE EMBA[<CAçAO DEMEDIOPORTE
5

coNi)u i oFt DE EMBAr{cAçAo iJEPEQUENOPORTE
30

DE MOTORISTA DE ÔNIBuS ESCOLAR 35

DE LIMPEZA PUBLICA 177
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ANEXO"l     #                                                                         -,//-

GRuPO OCUPACIONAL DE ADMINISTluçÃO
CÓDIGO:  PMS -COM -OP-30O

ESTRUTulu DE CARCOS DE PROVIMENTO EFETIVO

•   €ÁÉriEri#,   ,,;'±/4Jjb
JJ¥l,1#       J3

+irirri*ii++++ri++++i+rr+r++++++++-+++++-**       +     + .   ..  _.____   _
l

J,)+,,    ,,, •y,,,,,   ,,                    zz¥, -,,'h,Á-~   - •,,*,    ,,,rJ,,

ADMlNISTRAçÃO

AUXILIAR DEADMINISTRAçÂO

790

AUX LIAR ADMIN ISTRATIVO 86
AUX LIAR  DE ATENDIMENTO 3
AUX LIAR  DE  ESCOLA 1

AGENTE DEADlllINISTRAçÃO
AGENTE DE ADMINISTRAÇAO 556
AGENTE DE ATENDIMENTO 39
AGENTE DE ESCOIA 105

fr<
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•NEXO".     S                                                 ..`.:_

GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL IVlÉDIO ESPECIALIZADO
CÓDIGO: PMS - NME -OP -400

ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

íZ ffi ,  ' ,                 ,z,Áj3*, -7//    '       '    '
-£.,+n%. '  ,.

`ã3&,tí!-,,l,,,Í%#%f?
•,             -       ,-',,,,   ,,,,,:Z #    g j2,ã,-,-,f,í,,,,, 'ÀA4'Í'*iüt

zf        ,                         ,í,3ííLttJí?fÃ?       Í?,,^¢,+,- )

NlVELMÉDIOESPECIALlZADO

AUXILIAR TÉCNICO

601

EM ESTRADA

EM  INFORMATICA 1

EM AGRICuLTURA 1

EM AGRIMENSUFU\

EM TOPOGFAFIA

EM ESTATIST CA
EM  ELETRON CA
EM TURISMO

EM  INSTRUMENTO MUSICAL 5
EM  INSTRUTORIA DE ARTE

EM CONTABILIDADE 1

EM  EDIFICAÇOES 1

EM  DESENHO

EM  RADIOLOGIA

EM FISIOTERAPIA

EM  HIGIENE BUCAL

EM IABORATORlO

EM VETERINARIA

EM ENFERMAGEM 28

TÉCNICO

EM ESTRADA

EM INFORMATICA 30
EM AGRICULTURA 3
EM AGRIMENSUFm

EM TOPOGRAFIA 8
EM ESTATIST CA Z
EM ELETRON CA
EM TURISMO 10

EM  INSTRUMENTO MUSICAL 12

EM  INSTRUTORIA DE ARTE 5
EM CONTABILIDADE

EM  EDIFICAÇOES 5
EM  DESENHO 5
EM  RADIOLOGIA 5
EM  FISIOTERAPIA

EM  HIGIENE  BUCAL 50
EM [ABO[mTORiO 10

EM VETERINARIA

EM  ENFE[tMAGEM 197
EM ORIENTADOR SOCIAL 35
EM  EDUCADOR SOCIAL 40
EM CUIDADOR 25
EM GUIA MUSEOLOGICO 2
EM RESTAURAÇAO 2

EM  ESPECIALIZADO  DESENHO CADISTA 15

EM OCORFtENCIAS DE ACIDEN l [S l)ETRANSITO
18

...      '^.  '
6

EM MONITOR .l
EM TERRAPIANAGEM 5
EM SEGu[uNCA DO TRABALHO '
EM VISTORIADOR VEICUIAR 4
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ANEXO lll

GRUPO OCUPACIONAL DENÍVEL MÉDIO DE FISCALIZAçÂO
CóblGO:  PIVIS - NIVIE - OP - 5OO

ESTRUTURA DE CARCOS DE PROVIMENTO EFETIVO

z;:Í?pLr,2zLjí¢,,,, :Tirla[âBS           Z -*- \ll-~-              , ;%y%,  l-  ;
''''/'                                                         '

u?l#+l<+l?M,,,,\               ,,\,                 ,      .?   `1)¢,,     ,?.'s,Y.

TFÍs:# AGENTE DEFISCALIZAÇÃO

URBANA 30

120

FAZENDARIO
MEIO AMBIENTE 17

AGFtOPECuARIO 14

O BRAS 11

VIGILANCIA SANITARIA 20
GUARDA SANITARIO 5
AGENTE  DE FISCALIZAÇÃO DEVIGILÂNCIAANIMAL

8

AGENTE DE FISCALIZAÇAOPORTUÁRIO
15

ASSISTENTE DEFISCALIZAçÃO

URBANA
FAZENDARIO
MEIO AMBIENTE
AGROPECuARIO
O BRAS
VIGILANCIA SANITARIA

GUARDA SANITARIO
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NlVELSUPERIOR

TÉCNICO DE NÍVELSUPERIOR
726

ADMINISTRADOR 8
CONTADOR 8
ECONOMISTA 4
ASSISTENTE SOCIAL .l
PSICOLOGO 40
ANALISTA DE SISTEMAS 12
MEDICO VETERINARIO 10
BIOQUIMICO 12
BIOLOGO 15

ENGENHE RO AGRONOMO 4
ENGENHE RO FLORESTAL 2
ENGENHE RO  CIVIL 20
ENFERME RO 200
MEDICO 80
FARM/ BIOQUIMICO 8
ODONTOLOGO 6O
SOCIOLOGO 4
FISIOTE[LAPEUTA 5
NuTRICIONISTA '
FONOAUD OLOGO .
ENGENHE RO SANITARIO 3
ADVOGADO 21
BACHAREL EM TuRISMO 3
BIBLIOTECARIO 3
LETRAS E ARTES 2
ARQUITETO 5
ENGENHE RO  RODOVIARIO 1

ENGENHE RO MECANICO 2
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5
EDUCAÇAO FISICA 25
PEDAGOGO 30
COMUNICAÇAO 15

ARQUEOLOGO 1

ENGENHE RO DE TFtAFEGO 1

ENGENHEIRO SEGUFtANçA DOT[uBALHO
3

ENG[NHE"u DE SEGURANçAHOSPITAIAR
1

ENGENHE RO AGRICOIA 2
ENGENHE RO ELETRICO Z
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 10
ENGENHE RO AMBIENTAL 2
ENGENHE RO  URBANISTICO 1

GESTAO PUBLICA 5
GESTÃO RECURSOS HUMANOS - RH 5
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ANEXO IV

RESUIVIO DO OUANTITATIVO DE CARCOS DE PROVIIVIENTO EFETIVO

l     -      CONSTRuÇAO, OPERAÇAO E MANuTENÇAO 2.992

"    -      ADMINISTRAÇAO 790

lll   -       NIVELMEDIOESPECIALIZADO 6O1

lV-       NIVEL MEDIO FISCALIZAÇAO 12O

V -        NIVEL SUPERIOR 726

TOTAL 5.229


