
LEI Nº 6.846, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

Altera legislação municipal e dá
outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os artigos 7º e 10 da Lei Municipal nº 6.635, de 01 de janeiro de 2021, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º À Secretaria de Administração (SAD), subordinada diretamente ao(à) Chefe do
Executivo do Governo Municipal, compete o planejamento, desenvolvimento e
coordenação dos sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais e
comunicações internas, no âmbito da administração pública municipal, bem como,
promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da
informação e promover a modernização administrativa do município e o desenvolvimento
organizacional aplicados à administração pública municipal, servindo como órgão
disciplinador dos sistemas de compras, licitações e contratos e de suporte para outras
Secretarias. (NR)

...

Art. 10. À Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SEINFRA), subordinada
diretamente ao(à) Chefe do Executivo do Governo Municipal, compete: (NR)

Art. 2º Ficam alterados os Anexos I e II da Lei Municipal nº 6.635, de 01 de janeiro de
2021, passando a vigorar conforme Anexos I e II desta Lei.

Art. 3º Os servidores investidos em cargo em comissão, da Administração Direta e
Indireta, poderão ter substitutos indicados, previamente designados pelo dirigente máximo do
órgão ou entidade.

§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que
ocupa, o exercício do cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, nos afastamentos,
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.

§ 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção,
chefia ou assessoramento, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular,
superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que
excederem o referido período.

Art. 4º O art. 48 da Lei Municipal nº 6.316 de 07 de junho de 2019 passa a vigorar com
a seguinte redação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2022:

Art. 48. Os Conselheiros Tutelares perceberão remuneração mensal em parcela única,
pelo exercício de suas funções, assegurando-lhes ainda:



I – Vencimento base correspondente ao valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais),
podendo ser alterada mediante lei específica. (NR)
(...)
X – Auxílio-alimentação no valor de R$ 210,75 (duzentos e dez reais e setenta e cinco
centavos) (AC)
XI – Adicional de 30% no vencimento base a título de Risco de Vida.(AC)

Art. 5º Fica alterado o artigo 7º da Lei Municipal nº 6.157, de 21 de dezembro de 2018,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º Os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo
Chefe do Poder Executivo, serão relacionados e discriminados, detalhadamente, por
quantidade, denominação, simbologia e vencimento no Anexo I desta lei e atribuições
no anexo II desta lei. (NR)

Art. 6º Ficam alterados os Anexos I e II da Municipal nº 6.157, de 21 de dezembro de
2018, passando a vigorar conforme Anexos III e IV desta Lei.

Art. 7º Fica alterado o Anexo II da Lei Municipal nº 6.630, de 29 de dezembro de 2020,
passando a vigorar conforme Anexo V desta Lei.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste de 5% (cinco por cento)
no vencimento base dos servidores públicos efetivos e contratados nos termos do art. 37,
inciso IX da Constituição Federal e da legislação municipal, da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal, relacionados no Anexo VI desta lei, com efeitos
financeiros retroativos a 1º de março de 2022.

Parágrafo único. As Gerências de Recursos Humanos e Folha de Pagamento das
Secretarias de Administração e de Saúde, assim como da Administração Indireta devem
proceder com a atualização do vencimento e com as respectivas anotações alusivas ao reajuste
nas fichas funcionais, com expressa referência a esta Lei.

Art. 9º Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno dos
servidores públicos efetivos e contratados nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição
Federal e da legislação municipal, da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
Municipal, terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um
acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna.

§ 1º No caso dos guardas municipais e agentes de trânsito, o percentual será de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre a hora diurna.

§ 2º A hora do trabalho noturno será computada como 52 (cinquenta e dois) minutos e
30 (trinta) segundos.

§ 3º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as
22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.

Art. 10. Fica alterado o parágrafo único, do art. 7º da Lei 5.164, de 07 de dezembro de
2011, passando a vigorar com a seguinte redação:



Parágrafo Único: Os seguintes casos constituem-se exceções ao disposto no caput
deste artigo:
I – férias;
II – acidente de trabalho comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho –
CAT;
III – folgas oriundas de convocações obrigatórias do Tribunal Regional Eleitoral,
Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça e doação de sangue, mediante
apresentação de declaração de órgão;
IV – licença por ocasião de matrimônio;
V – licença maternidade;
VI – licença paternidade;
VII – licença luto;
VIII - reunião sindical mediante apresentação de declaração do sindicato;
IX – licença-prêmio, quando será repassado ao servidor 50% (cinquenta por cento)
do valor da gratificação por desempenho de equipe.(NR)

Art. 11. Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei serão
utilizadas as dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual relativa ao
exercício de 2022 e nas Leis Orçamentárias referentes aos exercícios subsequentes.

Art. 12. Para atender as necessidades de custeio da despesa de que trata esta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decretos, créditos adicionais suplementares no
montante de até R$ 12.332.722,50 (doze milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e
vinte e dois reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.

§ 1º Devido a abertura do crédito de que trata o caput, o percentual de que trata o art.
8º da LOA vigente não será onerado.

§ 2º As anulações provenientes das aberturas dos créditos de que trata o caput serão
detalhadas nos decretos de suplementação correlatos.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 30 de março de 2022; 201º da Independência; 134º da
República.

RAQUEL LYRA
Prefeita

O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO



LEI Nº 6.846, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

ANEXO I

LEI MUNICIPAL Nº 6.635, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
ANEXO I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (NR)

CARGOS EM COMISSÃO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DENOMINAÇÃO SIMBOLOGIA VENCIMENTO
(R$) QUANTITATIVO

SECRETÁRIO CCCA-1 R$ 12.000,00 13

CONTROLADOR GERAL DO
MUNICÍPIO CCCA-2 R$ 12.000,00 1

PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO CCCA-3 R$ 12.000,00 1

CHEFE DE GABINETE 1 CCCA-4 R$ 12.000,00 1

ASSESSOR ESPECIAL CCCA-5 R$ 12.000,00 5

CONSULTOR TÉCNICO CCCA-6 R$ 9.000,00 4

SECRETÁRIO EXECUTIVO CCCA-7 R$ 8.000,00 25

PRESIDÊNCIA DE CPL CCCA-8 R$ 8.000,00 1

CORREGEDOR CCCA-20 R$ 6.000,00 1

OUVIDOR GERAL CCCA-21 R$ 6.000,00 1

GERENTE GERAL CCCA-10 R$ 6.000,00 29

GERENTE 1 CCCA-11 R$ 5.000,00 58

GERENTE 2 CCCA-12 R$ 4.000,00 57

CHEFIA DE GABINETE 2 CCCA-13 R$ 3.000,00 13

COORDENADOR 1 CCCA-14 R$ 3.000,00 97

COORDENADOR 2 CCCA-15 R$ 2.000,00 116

ASSESSOR TÉCNICO CCCA-16 R$ 2.000,00 120

ASSISTENTE 1 CCCA-17 R$ 1.500,00 71

ASSISTENTE 2 CCCA-18 R$ 1.212,00 42

ASSISTENTE DE PROCURADORIA CCCA-19 R$ 3.000,00 10

TOTAL 666



LEI Nº 6.846, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

ANEXO II

LEI MUNICIPAL Nº 6.635, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
ANEXO II - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CARGOS EM COMISSÃO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
SÍMBOLO: CCCA-1
I - assinar com o Prefeito os atos de sua competência;
II - exercer, no âmbito de sua competência, todas as atividades inerentes à gestão da
Secretaria para a qual for formalmente nomeado, incluindo planejamento, coordenação e
execução de programas e ações;
III - ordenar despesas;
IV - gerenciar fundo especial, quando formalmente designado e/ou quando estabelecido em
Lei;
V - exercer a orientação, coordenação e supervisão do órgão e das entidades da
Administração Municipal da área de sua competência;
VI - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos à área de
atuação da Secretaria correlata;
VII - apresentar ao Prefeito o relatório anual das atividades da Secretaria;
VIII - coordenar a apresentação de relatórios e prestar informações em audiências públicas
nas datas estabelecidas em lei, bem como prestar informações e repassar documentos aos
conselhos de controle social, para cumprimento da legislação;
IX - supervisionar a gestão das unidades administrativas vinculadas à Secretaria;
X - praticar os atos pertinentes às atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;
XI - administrar recursos humanos e materiais, coordenar, simplificar, integrar e unificar as
ações de governo, em busca da eficiência e eficácia, no âmbito de sua competência;
XII - realizar atribuições específicas da Secretaria e outras atribuições correlatas
discriminadas em regulamento, e
XIII - delegar atividades ao Secretário executivo promovendo ações que visem atingir os
objetivos vinculados aos parâmetros de atribuições de cada Secretaria.

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL
SÍMBOLO: CCCA-7
I - cooperar com o titular da pasta e exercer, no âmbito de sua competência, atividades
inerentes à gestão da Secretaria, especialmente a coordenação e execução de programas e
ações, para o cumprimento de metas;
II - participar, junto com titular da pasta, da apresentação de relatórios e prestar
informações aos órgãos de controle interno, externo e social, inclusive em audiências
públicas;
III - coordenar os trabalhos da Secretaria, prestar e receber informações, despachar com o
titular da Secretaria e supervisionar os expedientes enviados e recepcionados;



IV – administrar juntamente com o titular os recursos humanos e materiais da unidade
administrativa;
V - substituir o Secretário em seus impedimentos, férias ou qualquer afastamento quando for
designado;
VI - relacionar-se com os servidores dos demais órgãos e unidades na área de sua
competência para a eficiência e a eficácia da gestão;
VII - acompanhar o gerenciamento dos programas de trabalho do Governo Municipal, na sua
área de atuação, verificando o funcionamento institucional e o desempenho dos subordinados,
e
VIII - desempenhar outras atribuições correlatas especificadas em regulamento.

CARGO: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
SÍMBOLO: CCCA-3

Observar as disposições contidas na Lei Municipal Complementar nº 059, de 17 de janeiro de
2018 e alterações posteriores e a Lei Municipal nº 6.495, 30 de dezembro de 2019 e
alterações posteriores.

CARGO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SÍMBOLO: CCCA-8
I - executar o processamento das licitações públicas;
II - gerir os processos de aquisição de bens e serviços;
III - definir as modalidades licitatórias que serão utilizadas para aquisição de bens e serviços
necessários à Administração Municipal;
IV - controlar e conduzir os procedimentos formais de apresentação das propostas dos
licitantes;
V - minutar o contrato a ser firmado com terceiros, resultantes de processos licitatórios;
VI - prestar informações às Secretarias diretamente interessadas no resultado dos certames;
VII - apresentar relatório bimestral ao Secretário de Administração e ao Secretário
Executivo das licitações realizadas no período;
VIII - abrir, presidir e coordenar a lavratura de atas e encerrar as sessões;
IX - promover as medidas necessárias ao processamento e julgamento de licitações e pedidos
de cadastramento;
X - anunciar as deliberações da Comissão Permanente;
XI - julgar os recursos interpostos contra ato da Comissão Permanente;
XII - instruir os Protocolos a cargo da Comissão Permanente, determinando a juntada ou o
desentranhamento de documentos pertinentes;
XIII - resolver, quando forem de sua competência decisória, os pedidos apresentados nas
sessões públicas;
XIV - assinar os editais de licitação; e
XV – aplicar as legislações pertinentes a licitações e contratos, no desempenho de suas
atribuições.

CARGO: CHEFE DE GABINETE 1
SÍMBOLO: CCCA-4
I - assistir diretamente à Prefeita no âmbito de sua atuação;
II - planejar, elaborar e organizar a agenda de trabalho da Prefeita;



III - executar as atividades relacionadas com as audiências e representações políticas e
sociais;
IV - organizar e dar andamento às correspondências e aos documentos encaminhados à
Prefeita; e
V - coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades relacionadas ao gabinete,
pessoal e administrativamente, incluindo o cerimonial;
VI - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: CHEFE DE GABINETE 2
SÍMBOLO: CCCA-13
I - coordenar os trabalhos e gerenciar os expedientes, prestar assessoramento imediato ao
titular do Gabinete a que estiver vinculado;
II - gerenciar diariamente as atividades concernentes às áreas administrativas, tais como:
pessoal, suprimento, patrimônio, transportes e outras que visem à manutenção das condições
operacionais do Gabinete;
III - coordenar ações de apoio direto e imediato ao gestor correspondente, de acordo com as
necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à
administração pública municipal;
IV - tomar providências e gerenciar as atividades relacionadas ao Gabinete e prestar
assessoramento direto em eventos específicos e também nos deslocamentos normais e
rotineiros;
V - controlar a pauta de audiências, despachos e eventos onde haja participação do titular da
unidade administrativa;
VI - coordenar, em harmonia com o cerimonial, a recepção de autoridades e as tarefas
protocolares;
VII - facilitar e atuar na articulação do Gabinete ao qual estiver vinculado, com os demais
órgãos e entidades da administração indireta do Município para o funcionamento harmônico
e regular da gestão superior;
VIII - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
SÍMBOLO: CCCA-2
I - superintender as atividades de controle interno da Administração Municipal, para
assegurar a conformidade e a regulação das ações dos agentes públicos, bem como aferir a
eficiência e a eficácia da gestão;
II - participar da formulação e do estabelecimento de padrões e processos para a execução
das ações administrativas e dos serviços públicos no âmbito do Município de Caruaru;
III - verificar o cumprimento das disposições legais, normas, rotinas, regulamentos, planos,
projetos e objetivos estratégicos do Governo do Município;
IV - formular plano de auditoria e monitoramento gerencial para ser seguido
continuadamente;
V – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial
através de auditorias, inspeções e ações de acompanhamento e monitoramento das atividades
dos órgãos integrantes da Administração Pública Municipal;



VI - colaborar com a gestão, por meio do oferecimento de informações, recomendações e
sugestões destinadas a aperfeiçoar o controle, modernizar a administração e correção de
desvios;
VII - apoiar o controle externo, nos termos da legislação aplicável; e
VIII - exercer as demais atribuições constantes na Lei nº 4.830, de 16 de setembro de 2009.

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
SÍMBOLO: CCCA-5
I - coordenar o planejamento das políticas públicas municipais;
II - coordenar, em articulação com a Secretaria da Fazenda, a elaboração do plano
plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual do Município e acompanhar a
sua execução;
III - coordenar, em articulação com demais órgãos e entidades da Administração Pública, o
desenvolvimento de projetos destinados à captação de recursos;
IV - desenvolver a captação e negociação de recursos junto a órgão e instituições nacionais e
internacionais e apoiar o monitoramento da aplicação;
V - desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por meio de atos próprios,
despachos e ordens verbais;
VI - coordenar, executar e dar suporte administrativo e financeiro ao Gabinete do Prefeito, e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos seus objetivos;
VIII - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: OUVIDOR GERAL
SÍMBOLO: CCCA-21
I - receber as requisições formuladas pelos munícipes, mesmo aquelas sem identificação,
neste caso, se justificáveis as razões de anonimato e aceitas pelo Ouvidor, encaminhando-as
a quem de direito;
II - recusar como objetos de apreciação as questões pendentes de decisão judicial, podendo,
entretanto, apresentar soluções no âmbito administrativo;
III - rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações consideradas improcedentes,
mediante despacho fundamentado, podendo o requerente recorrer da decisão ao Prefeito no
prazo de três dias após a sua ciência;
IV - promover as necessárias diligências, visando ao esclarecimento das questões em análise,
sendo, no entanto, expressamente vedada a participação do titular da Ouvidoria, ou qualquer
de seus membros, como defensor dativo em processo administrativo interno;
V - manter contato com outras Ouvidorias e entidades representativas da sociedade com
vistas ao aprimoramento dos serviços e do exercício da cidadania;
VI - atender o requisitante sempre com cortesia e respeito, sem discriminação ou pré-
julgamento, oferecendo-lhe uma resposta objetiva à questão apresentada, no menor prazo
possível;
VII - agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça, zelando pelos princípios
da ética, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência pública;
VIII - resguardar o sigilo das informações;
IX - promover a divulgação do serviço de Ouvidoria; e
X - requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal, informações,
certidões ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas,
na forma da lei.



CARGO: GERENTE GERAL
SÍMBOLO: CCCA-10
I - Elaborar diretrizes, gerir e monitorar programas e chefiar equipes atribuídos à sua
unidade, para atribuições de maior porte, ou assessorar seu superior imediato em assuntos
estratégicos de natureza política, técnica e gerencial de complexidade intermediária, de
acordo com as atribuições de sua unidade;
II - gerir e monitorar os programas e projetos sob a responsabilidade da unidade
administrativa;
III - propor medidas de aprimoramento das ações da secretaria, em conjunto com as demais
unidades;
IV - praticar atos administrativos de rotina na sua área de competência;
V - encaminhar, mensalmente, ao secretário, relatório das atividades técnicas e
administrativas executadas pela unidade;
VI - controlar e avaliar o desempenho do pessoal lotado na unidade administrativa sob sua
supervisão, sugerindo medidas relacionadas à execução de programas de treinamento e
desenvolvimento de pessoal;
VII - despachar e pronunciar-se nos processos relativos ao pessoal vinculado à unidade, em
especial no que tange ao controle de frequência, abono de faltas, aprovação da escala de
férias e concessão de licenças;
IV - acompanhar o planejamento orçamentário e financeiro da unidade organizacional a que
estiver vinculado;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: GERENTE 1
SÍMBOLO: CCCA-11
I - Monitorar planos, projetos e programas desenvolvidos no órgão e assessorar, no âmbito
de seu órgão, o seu superior imediato;
II - coordenar e dirigir tecnicamente os programas e projetos sob sua responsabilidade ;
III - Supervisionar e controlar as atividades dos serviços que lhe são diretamente
subordinados, primando para que sejam cumpridas as normas regulamentares e
complementares editadas;
IV - despachar e pronunciar-se nos processos relativos ao pessoal vinculado à unidade, em
especial no que tange ao controle de frequência, abono de faltas, aprovação da escala de
férias e concessão de licenças;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: GERENTE 2
SÍMBOLO: CCCA-12
I - prestar assessoramento ao titular da unidade administrativa a que estiver vinculado nos
assuntos de competência de sua gerência;
II - Gerir planos e chefiar equipes atribuídos à sua unidade ou assessorar seu superior
imediato em assuntos estratégicos de natureza política e/ou técnica de maior complexidade,
de acordo com as atribuições de sua unidade;
III - contribuir para a manutenção da unidade de ação da secretaria, em conjunto com as
demais unidades;



IV - Manter registro atualizado de informações inerentes ao cargo;
V - exercer outras atribuições correlatas ao cargo e/ou designados pelo seu superior
hierárquico.

CARGO: COORDENADOR 1
SÍMBOLO: CCCA-14
I - coordenar os trabalhos da unidade, seguindo as normas e rotinas especificadas,
supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal a sua disposição;
II - colaborar com seus superiores hierárquicos na elaboração de documentos, estudos e
projetos, bem como executar as ações pertinentes a cargo da unidade;
III - atuar na coordenação direta e na execução das atividades da unidade;
IV - oferecer subsídios para o superior hierárquico formalizar, dentro dos prazos, os
relatórios das atividades da unidade;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: COORDENADOR 2
SÍMBOLO: CCCA-15
I – coordenar, acompanhar e executar os trabalhos técnicos-administrativos de sua
competência;
II - participar de estudos organizacionais e efetuar análises propondo mudanças na
operacionalização da equipe ou de projetos desenvolvidos pela unidade;
III - coordenar as atividades de manutenção preventiva e corretiva da unidade administrativa
a que estiver vinculado;
IV - assessorar os trabalhos alusivos à zeladoria, em especial na gestão de recursos humanos
e materiais;
V - propor políticas e diretrizes relativas a programação de aquisição e fornecimento de
material de consumo;
VI - exercer outras atribuições correlatas especificadas em regulamento.

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO
SÍMBOLO: CCCA-16
I - prestar assessoramento aos titulares de órgãos em assuntos de sua competência;
II - dirigir tecnicamente os programas e projetos sob sua responsabilidade;
III - sugerir a adoção ou a implantação de normas e medidas necessárias ao aperfeiçoamento
do desempenho das atividades inerentes à unidade administrativa que dirige;
IV - praticar atos administrativos de rotina na sua órbita de competência, para o regular
funcionamento da unidade e a execução dos programas sob sua responsabilidade;
V - exercer atividades de assessoria ao titular do órgão em assuntos de natureza operativa
relacionadas à participação em eventos, apoio metodológico e execução de tarefas especiais;
VI - elaborar documentos, estudos e projetos especiais, não incluídos nas áreas de
competência específica dos demais órgãos;
VII - participar de grupos e equipes de trabalho multissetoriais, com a finalidade de
colaborar com o titular do órgão;
VIII - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.



CARGO: ASSISTENTE 1
SÍMBOLO: CCCA-17
I - assessorar e assistir ao superior hierárquico ao qual se encontra diretamente subordinado,
fornecendo subsídios técnicos nos assuntos atinentes às atividades da rotina administrativa
desempenhadas na Unidade em que estiver alocado;
II - organizar arquivos e gerenciar informações;
III - controlar o material de consumo e permanente da unidade e providenciar sua reposição,
manutenção ou compra, mediante autorização do superior hierárquico;
IV - auxiliar na elaboração de relatórios e projetos da unidade;
V - secretariar reuniões e outros eventos;
VI - executar os serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao seu setor;
VII - desempenhar outras funções que lhe forem designadas pelo superior hierárquico.

CARGO: ASSISTENTE 2
SÍMBOLO: CCCA-18
I - assessorar e assistir o superior hierárquico, fornecendo subsídios técnicos nos assuntos
atinentes às atividades da rotina administrativa desempenhadas na Unidade em que estiver
alocado;
II - organizar arquivos e prestar assessoramento das informações processadas pelo seu
superior hierárquico;
III - auxiliar na elaboração de relatórios, projetos e demais atos administrativos necessários
à unidade em que estiver lotado;
IV - Assessorar a chefia da unidade em assuntos operacionais de serviços de apoio de menor
complexidade;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: CONSULTOR TÉCNICO
SÍMBOLO: CCCA-6
I – assessorar de forma consistente e articulada o Chefe do Poder Executivo na resolução de
problemas de natureza técnica ou gerencial através das seguintes medidas:
a) levantamento das necessidades;
b) identificação dos problemas/oportunidades (coleta de dados e diagnóstico);
c) proposição de soluções (feedback e decisão de agir);
d) desenvolvimento, implantação e viabilização de projeto de acordo com as necessidades
(engajamento e implementação), e
e) avaliação (Conclusão, extensão ou reciclagem).
II - dar apoio, assistência e orientação aos dirigentes, gestores e técnicos das diversas
Secretarias e os diversos órgãos da administração direita e indireta no domínio e utilização
dos modelos, processos e ferramentas de planejamento e monitoramento da gestão pública
municipal;
III - atuar como facilitador na montagem e condução de reuniões estruturadas de trabalho;
IV - apoiar os Secretários Municipais e os dirigentes da administração indireta no
acompanhamento da execução do planejado visando garantir a obtenção dos resultados
pretendidos;
V - elaborar relatórios de análise, críticas e sugestões para garantir a efetividade, eficácia e
eficiência da gestão municipal;



VI - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: CORREGEDOR
SÍMBOLO: CCCA-20
I - fiscalizar e orientar quanto a aspectos disciplinares o desempenho dos servidores;
II - promover correições, sindicâncias e processos administrativos disciplinares;
III - acompanhar ocorrências policiais envolvendo membros da Guarda Municipal de
Caruaru, prestando informações ao Secretário de Ordem Pública;
IV - atender ao público e receber denúncias, críticas, sugestões ou elogios sobre o andamento
dos serviços, atuando como Ouvidor da Secretaria de Ordem Pública;
V - estudar e analisar as praxes e rotinas de trabalho aplicadas pela Secretaria de Ordem
Pública, e sugerir medidas para simplificação, racionalização e eficiência dos serviços;
VI - manter o Secretário de Ordem Pública informado a respeito do andamento dos serviços;
VII - executar outras atividades correlatas, quando solicitado.



LEI Nº 6.846, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

ANEXO III

LEI MUNICIPAL Nº 6.157, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

ANEXO I (NR)

CARGOS EM COMISSÃO DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE
DE CARUARU – URB

SÍMBOLO CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO
CCCA-1 Diretor Presidente 1 R$ 12.000,00

CCCA-7 Secretário Executivo 1 R$ 8.000,00

CCCA-10 Gerência Geral 3 R$ 6.000,00

CCCA-11 Gerente I 4 R$ 5.000,00

CCCA-12 Gerente II 11 R$ 4.000,00

CCCA-14 Coordenador I 11 R$ 3.000,00

CCCA-15 Coordenador II 11 R$ 2.000,00

CCCA-17 Assistente I 10 R$ 1.500,00

CCCA-18 Assistente II 7 R$ 1.212,00



LEI Nº 6.846, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

ANEXO IV

LEI MUNICIPAL Nº 6.157, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

ANEXO II (NR)

CARGOS EM COMISSÃO DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE
DE CARUARU – URB

ATRIBUIÇÕES

CARGO: DIRETOR PRESIDENTE
SÍMBOLO: CCCA-1
I - assinar com o Prefeito os atos de sua competência;
II - exercer, no âmbito de sua competência, todas as atividades inerentes à gestão da
Secretaria para a qual for formalmente nomeado, incluindo planejamento, coordenação e
execução de programas e ações;
III - ordenar despesas;
IV - gerenciar fundo especial, quando formalmente designado e/ou quando estabelecido em
Lei;
V - exercer a orientação, coordenação e supervisão do órgão e das entidades da
Administração Municipal da área de sua competência;
VI - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos à área de
atuação da Secretaria correlata;
VII - apresentar ao Prefeito o relatório anual das atividades da Secretaria;
VIII - coordenar a apresentação de relatórios e prestar informações em audiências públicas
nas datas estabelecidas em lei, bem como prestar informações e repassar documentos aos
conselhos de controle social, para cumprimento da legislação;
IX - supervisionar a gestão das unidades administrativas vinculadas à Secretaria;
X - praticar os atos pertinentes às atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;
XI - administrar recursos humanos e materiais, coordenar, simplificar, integrar e unificar as
ações de governo, em busca da eficiência e eficácia, no âmbito de sua competência;
XII - realizar atribuições específicas da Secretaria e outras atribuições correlatas
discriminadas em regulamento, e
XIII - delegar atividades ao Secretário executivo promovendo ações que visem atingir os
objetivos vinculados aos parâmetros de atribuições de cada Secretaria.

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL
SÍMBOLO: CCCA-7
I - cooperar com o titular da pasta e exercer, no âmbito de sua competência, atividades
inerentes à gestão da Secretaria, especialmente a coordenação e execução de programas e
ações, para o cumprimento de metas;
II - participar, junto com titular da pasta, da apresentação de relatórios e prestar
informações aos órgãos de controle interno, externo e social, inclusive em audiências
públicas;



III - coordenar os trabalhos da Secretaria, prestar e receber informações, despachar com o
titular da Secretaria e supervisionar os expedientes enviados e recepcionados;
IV – administrar juntamente com o titular os recursos humanos e materiais da unidade
administrativa;
V - substituir o Secretário em seus impedimentos, férias ou qualquer afastamento quando for
designado;
VI - relacionar-se com os servidores dos demais órgãos e unidades na área de sua
competência para a eficiência e a eficácia da gestão;
VII - acompanhar o gerenciamento dos programas de trabalho do Governo Municipal, na sua
área de atuação, verificando o funcionamento institucional e o desempenho dos subordinados,
e
VIII - desempenhar outras atribuições correlatas especificadas em regulamento.

CARGO: GERENTE GERAL
SÍMBOLO: CCCA-10
I - Elaborar diretrizes, gerir e monitorar programas e chefiar equipes atribuídos à sua
unidade, para atribuições de maior porte, ou assessorar seu superior imediato em assuntos
estratégicos de natureza política, técnica e gerencial de complexidade intermediária, de
acordo com as atribuições de sua unidade;
II - gerir e monitorar os programas e projetos sob a responsabilidade da unidade
administrativa;
III - propor medidas de aprimoramento das ações da secretaria, em conjunto com as demais
unidades;
IV - praticar atos administrativos de rotina na sua área de competência;
V - encaminhar, mensalmente, ao secretário, relatório das atividades técnicas e
administrativas executadas pela unidade;
VI - controlar e avaliar o desempenho do pessoal lotado na unidade administrativa sob sua
supervisão, sugerindo medidas relacionadas à execução de programas de treinamento e
desenvolvimento de pessoal;
VII - despachar e pronunciar-se nos processos relativos ao pessoal vinculado à unidade, em
especial no que tange ao controle de frequência, abono de faltas, aprovação da escala de
férias e concessão de licenças;
IV - acompanhar o planejamento orçamentário e financeiro da unidade organizacional a que
estiver vinculado;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: GERENTE 1
SÍMBOLO: CCCA-11
I - Monitorar planos, projetos e programas desenvolvidos no órgão e assessorar, no âmbito
de seu órgão, o seu superior imediato;
II - coordenar e dirigir tecnicamente os programas e projetos sob sua responsabilidade ;
III - Supervisionar e controlar as atividades dos serviços que lhe são diretamente
subordinados, primando para que sejam cumpridas as normas regulamentares e
complementares editadas;
IV - despachar e pronunciar-se nos processos relativos ao pessoal vinculado à unidade, em
especial no que tange ao controle de frequência, abono de faltas, aprovação da escala de
férias e concessão de licenças;



V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: GERENTE 2
SÍMBOLO: CCCA-12
I - prestar assessoramento ao titular da unidade administrativa a que estiver vinculado nos
assuntos de competência de sua gerência;
II - Gerir planos e chefiar equipes atribuídos à sua unidade ou assessorar seu superior
imediato em assuntos estratégicos de natureza política e/ou técnica de maior complexidade,
de acordo com as atribuições de sua unidade;
III - contribuir para a manutenção da unidade de ação da secretaria, em conjunto com as
demais unidades;
IV - Manter registro atualizado de informações inerentes ao cargo;
V - exercer outras atribuições correlatas ao cargo e/ou designados pelo seu superior
hierárquico.

CARGO: COORDENADOR 1
SÍMBOLO: CCCA-14
I - coordenar os trabalhos da unidade, seguindo as normas e rotinas especificadas,
supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal a sua disposição;
II - colaborar com seus superiores hierárquicos na elaboração de documentos, estudos e
projetos, bem como executar as ações pertinentes a cargo da unidade;
III - atuar na coordenação direta e na execução das atividades da unidade;
IV - oferecer subsídios para o superior hierárquico formalizar, dentro dos prazos, os
relatórios das atividades da unidade;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: COORDENADOR 2
SÍMBOLO: CCCA-15
I – coordenar, acompanhar e executar os trabalhos técnicos-administrativos de sua
competência;
II - participar de estudos organizacionais e efetuar análises propondo mudanças na
operacionalização da equipe ou de projetos desenvolvidos pela unidade;
III - coordenar as atividades de manutenção preventiva e corretiva da unidade administrativa
a que estiver vinculado;
IV - assessorar os trabalhos alusivos à zeladoria, em especial na gestão de recursos humanos
e materiais;
V - propor políticas e diretrizes relativas a programação de aquisição e fornecimento de
material de consumo;
VI - exercer outras atribuições correlatas especificadas em regulamento.

CARGO: ASSISTENTE 1
SÍMBOLO: CCCA-17
I - assessorar e assistir ao superior hierárquico ao qual se encontra diretamente subordinado,
fornecendo subsídios técnicos nos assuntos atinentes às atividades da rotina administrativa
desempenhadas na Unidade em que estiver alocado;
II - organizar arquivos e gerenciar informações;



III - controlar o material de consumo e permanente da unidade e providenciar sua reposição,
manutenção ou compra, mediante autorização do superior hierárquico;
IV - auxiliar na elaboração de relatórios e projetos da unidade;
V - secretariar reuniões e outros eventos;
VI - executar os serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao seu setor;
VII - desempenhar outras funções que lhe forem designadas pelo superior hierárquico.

CARGO: ASSISTENTE 2
SÍMBOLO: CCCA-18
I - assessorar e assistir o superior hierárquico, fornecendo subsídios técnicos nos assuntos
atinentes às atividades da rotina administrativa desempenhadas na Unidade em que estiver
alocado;
II - organizar arquivos e prestar assessoramento das informações processadas pelo seu
superior hierárquico;
III - auxiliar na elaboração de relatórios, projetos e demais atos administrativos necessários
à unidade em que estiver lotado;
IV - Assessorar a chefia da unidade em assuntos operacionais de serviços de apoio de menor
complexidade;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.



LEI Nº 6.846, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

ANEXO V

LEI MUNICIPAL Nº 6.630, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO II (NR)

CARGOS EM COMISSÃO - AUTARQUIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE
DE CARUARU

CARGOS SIMBOLOGIA QUANTITATIVO VALOR
PRESIDENTE CCCA-1 01 R$ 12.000,00
SECRETÁRIO EXECUTIVO CCCA-7 01 R$ 8.000,00
CORREGEDOR CCCA-20 01 R$ 6.000,00
CHEFE DE GABINETE 2 CCCA-13 01 R$ 3.000,00
GERENTE 1 CCCA-11 01 R$ 5.000,00
GERENTE 2 CCCA-12 03 R$ 4.000,00
COORDENADOR 1 CCCA-14 04 R$ 3.000,00
COORDENADOR 2 CCCA-15 11 R$ 2.000,00
ASSESSOR TÉCNICO CCCA-16 10 R$ 2.000,00
ASSISTENTE 1 CCCA-17 7 R$ 1.500,00
ASSISTENTE 2 CCCA-18 5 R$ 1.200,00

ATRIBUIÇÕES

CARGO: PRESIDENTE
SÍMBOLO: CCCA-1
I - assinar com o Prefeito os atos de sua competência;
II - exercer, no âmbito de sua competência, todas as atividades inerentes à gestão da
Autarquia para a qual for formalmente nomeado, incluindo planejamento, coordenação e
execução de programas e ações;
III - ordenar despesas;
IV - gerenciar fundo especial, quando formalmente designado e/ou quando estabelecido em
Lei;
V - exercer a orientação, coordenação e supervisão do órgão e das entidades da
Administração Municipal da área de sua competência;
VI - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos à área de
atuação da Autarquia;
VII - apresentar ao Prefeito o relatório anual das atividades da Autarquia;
VIII - coordenar a apresentação de relatórios e prestar informações em audiências públicas
nas datas estabelecidas em lei, bem como prestar informações e repassar documentos aos
conselhos de controle social, para cumprimento da legislação;
IX - supervisionar a gestão das unidades administrativas vinculadas à Autarquia;
X - praticar os atos pertinentes às atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;



XI - administrar recursos humanos e materiais, coordenar, simplificar, integrar e unificar as
ações de governo, em busca da eficiência e eficácia, no âmbito de sua competência;
XII - realizar atribuições específicas da Autarquia e outras atribuições correlatas
discriminadas em regulamento, e
XIII - delegar atividades ao Secretário executivo promovendo ações que visem atingir os
objetivos vinculados aos parâmetros de atribuições de cada Autarquia.

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL
SÍMBOLO: CCCA-7
I - cooperar com o titular da pasta e exercer, no âmbito de sua competência, atividades
inerentes à gestão da Autarquia, especialmente a coordenação e execução de programas e
ações, para o cumprimento de metas;
II - participar, junto com titular da pasta, da apresentação de relatórios e prestar
informações aos órgãos de controle interno, externo e social, inclusive em audiências
públicas;
III - coordenar os trabalhos da Autarquia, prestar e receber informações, despachar como
titular da Autarquia e supervisionar os expedientes enviados e recepcionados;
IV – administrar juntamente com o titular os recursos humanos e materiais da unidade
administrativa;
V - substituir o Presidente em seus impedimentos, férias ou qualquer afastamento quando for
designado;
VI - relacionar-se com os servidores dos demais órgãos e unidades na área de sua
competência para a eficiência e a e eficácia da gestão;
VII - acompanhar o gerenciamento dos programas de trabalho do Governo Municipal, na sua
área de atuação, verificando o funcionamento institucional e o desempenho dos subordinados,
e;
VIII - desempenhar outras atribuições correlatas especificadas em regulamento;

CARGO: CORREGEDOR
SÍMBOLO: CCCA-20
I - fiscalizar e orientar quanto a aspectos disciplinares o desempenho dos servidores;
II - apurar as infrações disciplinares, promover correições, sindicâncias e processos
administrativos disciplinares, apreciar as representações relativas à atuação irregular
atribuídas aos Agentes de Trânsito e Transportes;
III - acompanhar ocorrências policiais envolvendo membros da Autarquia de Mobilidade,
Trânsito e Transporte Caruaru, prestando informações ao Presidente da AMTTC;
IV - atender ao público e receber denúncias, críticas, sugestões ou elogios sobre o andamento
dos serviços, atuando como Ouvidor da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de
Caruaru – AMTTC;
V - estudar e analisar as praxes e rotinas de trabalho aplicadas pela Autarquia de
Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru – AMTTC, e sugerir medidas para
simplificação, racionalização e eficiência dos serviços;
VI - manter o Presidente da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru –
AMTTC informado a respeito do andamento dos serviços;
VII - executar outras atividades correlatas, quando solicitado.

CARGO: CHEFE DE GABINETE 2
SÍMBOLO: CCCA-13



I - coordenar os trabalhos e gerenciar os expedientes, prestar assessoramento imediato ao
titular do Gabinete a que estiver vinculado;
II - gerenciar diariamente as atividades concernentes às áreas administrativas, tais
como:pessoal, suprimento, patrimônio, transportes e outras que visem à manutenção das
condições operacionais do Gabinete;
III - coordenar ações de apoio direto e imediato ao gestor correspondente, de acordo com as
necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à
administração pública municipal;
IV - tomar providências e gerenciar as atividades relacionadas ao Gabinete e prestar
assessoramento direto em eventos específicos e também nos deslocamentos normais e
rotineiros;
V - controlar a pauta de audiências, despachos e eventos onde haja
participaçãodotitulardaunidade administrativa;
VI - coordenar, em harmonia com o cerimonial, a recepção de autoridades e
astarefasprotocolares;
VII - facilitar e atuar na articulação do Gabinete ao qual estiver vinculado,
comosdemaisórgãos e entidades da administração indireta do Município para o
funcionamentoharmônicoeregular da gestão superior;
VIII - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim,
paraocumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: GERENTE 1
SÍMBOLO: CCCA-11
I - Monitorar planos, projetos e programas desenvolvidos no órgão e assessorar, no âmbito
de seu órgão, o seu superior imediato;
II - coordenar e dirigir tecnicamente os programas e projetos sob sua responsabilidade ;
III - Supervisionar e controlar as atividades dos serviços que lhe são diretamente
subordinados, primando para que sejam cumpridas as normas regulamentares e
complementares editadas;
IV - despachar e pronunciar-se nos processos relativos ao pessoal vinculado à unidade, em
especial no que tange ao controle de frequência, abono de faltas, aprovação da escala de
férias e concessão de licenças;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: GERENTE 2
SÍMBOLO: CCCA-12
I - prestar assessoramento ao titular da unidade administrativa a que estiver vinculado nos
assuntos de competência de sua gerência;
II - Gerir planos e chefiar equipes atribuídos à sua unidade ou assessorar seu superior
imediato em assuntos estratégicos de natureza política e/ou técnica de maior complexidade,
de acordo com as atribuições de sua unidade;
III - contribuir para a manutenção da unidade de ação da secretaria, em conjunto com as
demais unidades;
IV - Manter registro atualizado de informações inerentes ao cargo;
V - exercer outras atribuições correlatas ao cargo e/ou designados pelo seu superior
hierárquico.

CARGO: COORDENADOR 1



SÍMBOLO: CCCA-14
I - coordenar os trabalhos da unidade, seguindo as normas e rotinas especificadas,
supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal a sua disposição;
II - colaborar com seus superiores hierárquicos na elaboração de documentos, estudos e
projetos, bem como executar as ações pertinentes a cargo da unidade;
III - atuar na coordenação direta e na execução das atividades da unidade;
IV - oferecer subsídios para o superior hierárquico formalizar, dentro dos prazos, os
relatórios das atividades da unidade;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.
CARGO: COORDENADOR 2
SÍMBOLO: CCCA-15
I - coordenar e acompanhar os trabalhos técnicos-administrativos de sua competência;
II - participar de estudos organizacionais e efetuar análises propondo ao Coordenador 1
mudanças na operacionalização da equipe ou de projetos desenvolvidos pela unidade;
III - coordenar as atividades de manutenção preventiva e corretiva da unidade administrativa
a que estiver vinculado;
IV - assessorar os trabalhos alusivos à zeladoria, em especial na gestão de recursos humanos
e materiais;
V - propor políticas e diretrizes relativas a programação de aquisição e fornecimento de
material de consumo, e
VI - exercer outras atribuições correlatas especificadas em regulamento.
I – coordenar, acompanhar e executar os trabalhos técnicos-administrativos de sua
competência;
II - participar de estudos organizacionais e efetuar análises propondo mudanças na
operacionalização da equipe ou de projetos desenvolvidos pela unidade;
III - coordenar as atividades de manutenção preventiva e corretiva da unidade administrativa
a que estiver vinculado;
IV - assessorar os trabalhos alusivos à zeladoria, em especial na gestão de recursos humanos
e materiais;
V - propor políticas e diretrizes relativas a programação de aquisição e fornecimento de
material de consumo;
VI - exercer outras atribuições correlatas especificadas em regulamento.

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO
SÍMBOLO: CCCA-16
I - prestar assessoramento aos titulares de órgãos em assuntos de sua competência;
II - dirigir tecnicamente os programas e projetos sob sua responsabilidade;
III - sugerir a adoção ou a implantação de normas e medidas necessárias ao aperfeiçoamento
do desempenho das atividades inerentes à unidade administrativa que dirige;
IV - praticar atos administrativos de rotina na sua órbita de competência, para o regular
funcionamento da unidade e a execução dos programas sob sua responsabilidade;
V - exercer atividades de assessoria ao titular do órgão em assuntos de natureza operativa
relacionadas à participação em eventos, apoio metodológico e execução de tarefas especiais;
VI - elaborar documentos, estudos e projetos especiais, não incluídos nas áreas de
competência específica dos demais órgãos;
VII - participar de grupos e equipes de trabalho multissetoriais, com a finalidade de
colaborar com o titular do órgão;



VIII - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.

CARGO: ASSISTENTE 1
SÍMBOLO: CCCA-17
I - assessorar e assistir ao superior hierárquico ao qual se encontra diretamente subordinado,
fornecendo subsídios técnicos nos assuntos atinentes às atividades da rotina administrativa
desempenhadas na Unidade em que estiver alocado;
II - organizar arquivos e gerenciar informações;
III - controlar o material de consumo e permanente da unidade e providenciar sua reposição,
manutenção ou compra, mediante autorização do superior hierárquico;
IV - auxiliar na elaboração de relatórios e projetos da unidade;
V - secretariar reuniões e outros eventos;
VI - executar os serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao seu setor;
VII - desempenhar outras funções que lhe forem designadas pelo superior hierárquico.

CARGO: ASSISTENTE 2
SÍMBOLO: CCCA-18
I - assessorar e assistir o superior hierárquico, fornecendo subsídios técnicos nos assuntos
atinentes às atividades da rotina administrativa desempenhadas na Unidade em que estiver
alocado;
II - organizar arquivos e prestar assessoramento das informações processadas pelo seu
superior hierárquico;
III - auxiliar na elaboração de relatórios, projetos e demais atos administrativos necessários
à unidade em que estiver lotado;
IV - Assessorar a chefia da unidade em assuntos operacionais de serviços de apoio de menor
complexidade;
V - Demais atribuições que lhe forem destacadas pelo dirigente da pasta-fim, para o
cumprimento das peculiaridades do serviço.



LEI Nº 6.846, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
ANEXO VI

QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS NOS TERMOS DO
ART. 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO

MUNICIPAL – REAJUSTE 5%

Assistente Social
Biomédico
Bioquímico
Farmacêutico

Farmacêutico Bioquímico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Inspetor Sanitário
Nutricionista

Profissional de Educação Física
Psicólogo
Sanitarista

Terapeuta Ocupacional
Veterinário
Dentista

Enfermeiro
Médicos

Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Enfermagem
Procurador Municipal
Guarda Municipal

Agente de Trânsito e Transporte
Assistente Jurídico
Instrutor de Libras

Assistente de Psicologia
Pedagogo

Coordenador Proteção Social Média Complexidade
Coordenador Proteção Social Alta Complexidade

Coordenador Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Coordenador Logística e Compra

Coordenação CRAS
Coordenador Centro de Qualificação Profissional

Educador Físico
Coordenação de Esportes Rurais
Coordenação de Cadastro Único

Coordenador de Habitação
Coordenação de Benefícios Eventuais

Coordenação do Programa Acessuas Trabalho
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