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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2015 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 057-2007, DE 

09.01.2007, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS 

DOS SERVIDORES, DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes na Câmara Municipal, 

APROVA: 

 

Art. 1º - Insere-se no Anexo II – Descrição e Especificação de Cargos Efetivos e 

Comissionados, da Lei Complementar nº 057-2007, de 09.01.2007, que Institui o Plano de 

Cargos e Vencimentos dos Servidores, Dispõe Sobre a Organização Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Carandaí, a descrição e especificação dos cargos efetivos de 

Auxiliar de Educador/Cuidador Residente, Educador/Cuidador Residente, Facilitador de 

Oficina – Programa Projovem Adolescente, Instrutor de Telecentro, Orientador Social – 

Programa Projovem Adolescente, Orientador Social do CREAS e Topógrafo, e o cargo 

comissionado de Coordenador de Trânsito e Mobilidade Urbana, com as seguintes 

descrições: 

 

Titulo do cargo: Auxiliar de Educador/Cuidador Residente 

Descrição sumária:  

Prestar serviços de apoio ao Educador/Cuidador Residente na Casa Lar 

 

Descrição detalhada:  

- Apoiar o Educador/Cuidador Residente em suas funções na Casa Lar; 

- Promover os cuidados básicos com alimentação, higiene e Cuidados com a moradia 

(organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, dentre outros) na Casa 

Lar; 

- Auxiliar na relação afetiva com cada criança e/ou adolescente na Casa Lar. 

- Auxiliar a criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da 

auto-estima e construção da identidade. 

- Auxiliar no acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos 

no cotidiano da Casa Lar; 

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ 

Unidos por uma cidade melhor. 
Adm. 2013 - 2016 

 

Praça Barão de Santa Cecília, 68    –    Centro   CEP 36.280-000  Carandaí -  Minas Gerais 

Tel. (32)  3361  1177       FAX (32) 3361  1088            e-mail  govpmc@carandainet.com.br 

 

 

Especificação 

Fator Instrução: Nível fundamental completo. 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 

Fator Iniciativa: Executa tarefas rotineiras 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção, pois a presença de 

erros tem uma influencia elevada nos custos 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

 

 

Titulo do cargo: Coordenador de Trânsito e Mobilidade Urbana 

Descrição sumária:  

Coordenar os serviços de trânsito e da mobilidade urbana do Município. 

 

Descrição detalhada:  

- Coordenar, elaborar e executar projetos viários; 

- Coordenar a manutenção de vias urbanas; 

- Buscar parceria junto aos órgãos estaduais para a fiscalização do trânsito e na aplicação 

de sanções a infratores; 

- Elaborar e executar planos e metas de viabilidade e mobilidade urbana; 

- Desenvolver juntamente com o Conselho de Trânsito ações que contribuam com a 

melhoria do trânsito; 

- Manter sob sua supervisão e controle a guarda e conservação de equipamentos; 

- Assessorar o chefe imediato na formulação e compatibilização dos objetivos globais a 

longo e em curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como mantê-lo sempre 

informado sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua coordenação, quando necessário; 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

 

Especificação 

Fator Instrução: Ensino Médio Completo. 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado no trabalho 

Fator Iniciativa: Executa tarefas que exigem decisões 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção, pois a presença de 

erros tem uma influencia elevada nos custos 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
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Titulo do cargo: Educador/Cuidador Residente 

Descrição sumária:  

Executar tarefas de organização da rotina doméstica e do espaço residencial da Casa Lar. 

 

Descrição detalhada:  

- Organizar a rotina doméstica e do espaço residencial da Casa Lar; 

- Providenciar os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção da Casa Lar; 

- Promover a relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou 

adolescente da Casa Lar; 

- Cuidar da organização do ambiente(espaço físico e atividades adequada ao grau de 

desenvolvimento de cada criança ou adolescente) da Casa Lar; 

- Auxiliar a criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da 

auto-estima e construção da identidade na Casa Lar; 

- Promover a organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de 

cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida. 

- Acompanhar os serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. 

Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior( psicólogo ou 

assistente social) deverá também participar deste acompanhamento; 

- Dar apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto 

orientado e supervisionado por uma profissional de nível superior. 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

 

Especificação 

Fator Instrução: Curso técnico ou médio completo em qualquer área. 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual rotineiro do trabalho. 

Fator Iniciativa: tem autonomia de avaliação e julgar situações e propor soluções; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, pois a 

presença de erros tem uma influencia elevada nos custos. 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

 

 

Titulo do cargo: Facilitador de Oficina 

Descrição sumária:  

- Executar tarefas e interagir com o Orientador Social. 
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Descrição detalhada:  

- Interagir com o Orientador Social; 

- Garantir a integração das atividades aos conteúdos; 

- Garantir os percursos socioeducativos desenvolvidos pelos jovens; 

- Aplicar as atividades culturais, esportivas e de lazer. 

- Registrar a freqüência diária dos jovens; 

- Avaliar o desempenho dos jovens nas atividades propostas; 

- Acompanhar o desenvolvimento de atividades; 

- Participar, juntamente com o técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias 

dos jovens; 

- Participar de reuniões sistemáticas e das capacitações do programa; 

- Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

Especificação 

Fator Instrução: Curso técnico ou médio em qualquer área 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns instantes 

durante a realização do trabalho. 

Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos padronizados com 

relativa independência na execução dos trabalhos; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige maior atenção e exatidão, 

pois a presença de erros tem uma influencia considerável nos custos 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

 

Titulo do cargo: Instrutor Esportivo 

Descrição sumária:  

- Executar projetos do Programa Geração Esporte na Cidade. 

 

Descrição detalhada: 

- Elaborar programação para a realização dos projetos Escolinha de Futebol de Campo, 

Escolinha de Futsal, Escolinha de Voleibol, Escolinha de Handebol, Escolinha de 

Basquetebol, Escolinha de Natação, Escolinha de Capoeira, Atividades nas Praças, 

Ginástica da Melhor Idade, Ginástica para uma Vida Melhor, Festival de Férias e Esporte 

com Saúde, do Programa Geração Esporte na Cidade; 

- Possuir conhecimento de Futebol de Campo, de Futsal, de Voleibol, de Handebol, de 

Basquetebol, de Natação, Ginástica para Melhor Idade, do Programa Geração Esporte na 

Cidade 
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- Orientar os usuários de acordo com as orientações e determinações de cada modalidade 

esportiva; 

- Participar das atividades de capacitação promovidas; 

- Elaborar relatório técnico das atividades realizadas; 

- Atender aos usuários no espaço disponível para a realização da modalidade esportiva; 

- Avaliar o desempenho das atividades dos usuários, quando necessário; 

- Participar de reuniões e eventos; 

- Organizar eventos e realizar registros das atividades realizadas; 

- Possuir as principais qualidades e comportamentos de treinador; 

- Colaborar sempre e em todas as atividades com a equipe de trabalho; 

- Atuar como treinador, instrutor de esportes; 

- Conduzir atividades esportivas e de lazer; 

- Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

Especificação 

Fator Instrução: Curso Superior Completo em Licenciatura Plena/Bacharel em Educação 

Física e Registro no Conselho Regional de Educação Física. Filiação na 

Confederação/Federação da modalidade competente, com 06 meses de experiência como 

instrutor técnico. 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual médio em alguns instantes 

durante a realização do trabalho. 

Fator Iniciativa: Realiza tarefas que obedece a processos padronizados com relativa 

independência na execução dos trabalhos; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão 

moderadas 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico 

 

Titulo do cargo: Instrutor de Artes Marciais 

Descrição sumária:  

- Executar o Projeto Escolinha de Artes Marciais do Programa Geração Esporte na Cidade. 
 

Descrição detalhada: 

- Elaborar programação para a realização do Projeto Escolinha de Artes Marciais – 

Taekwondo – Jiu Jitsu - Judô, do Programa Geração Esporte na Cidade; 

- Possuir conhecimento de alguma das modalidades de Taekwondo, Jiu Jitsu ou Judô, do 

Programa Geração Esporte na Cidade 

- Orientar os usuários de acordo com as orientações e determinações de cada modalidade 

esportiva; 
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- Participar das atividades de capacitação promovidas; 

- Elaborar relatório técnico das atividades realizadas; 

- Atender aos usuários no espaço disponível para a realização da modalidade esportiva; 

- Avaliar o desempenho das atividades dos usuários, quando necessário; 

- Participar de reuniões e eventos; 

- Organizar eventos e realizar registros das atividades realizadas; 

- Possuir as principais qualidades e comportamentos de treinador; 

- Colaborar sempre e em todas as atividades com a equipe de trabalho; 

- Atuar como treinador, instrutor de esportes; 

- Conduzir atividades esportivas e de lazer; 

- Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

Especificação 

Fator Instrução: Ensino Médio ou Técnico Completo em qualquer área e Graduação 

reconhecida pela Confederação Brasileira conforme a modalidade e a GRADUAÇÃO da 

Função; Filiação na Federação/Confederação competente e 06 meses de experiência como 

instrutor técnico. 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual médio em alguns instantes 

durante a realização do trabalho. 

Fator Iniciativa: Realiza tarefas que obedece a processos padronizados com relativa 

independência na execução dos trabalhos; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão 

moderadas 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico 

 

 

Titulo do cargo: Instrutor de Capoeira 

Descrição sumária:  

- Executar o Projeto Escolinha de Capoeira do Programa Geração Esporte na Cidade. 

 

Descrição detalhada: 

- Elaborar programação para a realização do Projeto Escolinha de Capoeira, do Programa 

Geração Esporte na Cidade; 

- Possuir conhecimento de capoeira, do Programa Geração Esporte na Cidade 

- Orientar os usuários de acordo com as orientações e determinações da modalidade 

esportiva; 

- Participar das atividades de capacitação promovidas; 
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- Elaborar relatório técnico das atividades realizadas; 

- Atender aos usuários no espaço disponível para a realização da modalidade esportiva; 

- Avaliar o desempenho das atividades dos usuários, quando necessário; 

- Participar de reuniões e eventos; 

- Organizar eventos e realizar registros das atividades realizadas; 

- Possuir as principais qualidades e comportamentos de treinador; 

- Colaborar sempre e em todas as atividades com a equipe de trabalho; 

- Atuar como treinador, instrutor de esportes; 

- Conduzir atividades esportivas e de lazer; 

- Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

Especificação 

Fator Instrução: Ensino Médio ou Técnico Completo em qualquer área, Graduação Oficial, 

com certificação junto a entidade de classe, no mínimo 9º estágio (ou contra mestre 2º 

grau). 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual médio em alguns instantes 

durante a realização do trabalho. 

Fator Iniciativa: Realiza tarefas que obedece a processos padronizados com relativa 

independência na execução dos trabalhos; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão 

moderadas 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico 

 

 

Titulo do cargo: Instrutor de Telecentro 

Descrição sumária:  

- Monitorar e organizar o uso livre do Telecentro. 

 

Descrição detalhada:  

- Sugerir ao(à) Coordenador(a) do telecentro atividades a serem realizadas pelos(as) 

usuários(as); 

- Orientar os usuários de acordo com as orientações; 

- Orientar os usuários no uso adequado das ferramentas de software livre; 

- Participar das atividades de capacitação promovidas; 

- Elaborar relatório técnico das atividades realizadas; 

- Atender ao público no espaço do telecentro, auxiliando e propondo processos que 

permitam aos frequentadores fazer uso das tecnologias da informação e comunicação 
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disponíveis de maneira articulada ao desenvolvimento da comunidade; 

- Desenvolver os conteúdos e atividades; 

- Avaliar o desempenho dos usuários, quando necessário; 

- Acompanhar o desenvolvimento de atividades; 

- Participar de reuniões sistemáticas e das capacitações do programa; 

- Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

Especificação 

Fator Instrução: Curso técnico ou médio em qualquer área – Curso de Informática 

reconhecido pelo MEC. 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns instantes 

durante a realização do trabalho. 

Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos padronizados com 

relativa independência na execução dos trabalhos; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão 

moderadas 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

 

 

Titulo do cargo: Orientador Social do CRAS 

Descrição sumária:  

- Executar, sob orientação de técnico de referência do CRAS, e com a participação dos 

jovens, o planejamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 

Descrição detalhada:  

- Facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; 

- Mediar os processos grupais, fomentando a participação democrática das crianças, jovens 

e idosos, e sua organização; 

- Desenvolver os conteúdos e atividades; 

- Registrar a freqüência diária; 

- Avaliar o desempenho dos usuários no Serviço Socioeducativo; 

- Acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; 

- Participar, juntamente com o técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias 

dos usuários; 

- Participar de reuniões sistemáticas e das capacitações do programa. 

- Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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Especificação 

Fator Instrução: Curso técnico ou médio em qualquer área 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns instantes 

durante a realização do trabalho. 

Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos padronizados com 

relativa independência na execução dos trabalhos; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige maior atenção e exatidão, 

pois a presença de erros tem uma influencia considerável nos custos 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

 

 

Titulo do cargo: Orientador Social do CREAS 

Descrição sumária:  

- Executar o planejamento do CREAS, sob orientação de técnico de referência, e com a 

participação das famílias. 

 

Descrição detalhada:  

- Recepcionar e ofertar as informações às famílias do CREAS; 

- Realizar abordagem de rua e/ou busca ativa no território; 

- Participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultados do CREAS; 

- Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS; 

- Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

Especificação 

Fator Instrução: Curso técnico ou médio em qualquer área 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns instantes 

durante a realização do trabalho. 

Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos padronizados com 

relativa independência na execução dos trabalhos; 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige maior atenção e exatidão, 

pois a presença de erros tem uma influencia considerável nos custos 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
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Titulo do cargo: Topógrafo 

Descrição sumária:  

Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características do 

terreno 

 

Descrição detalhada:  

- Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, 

pontos de georreferenciamento, referência de nível e outros; 

- Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, utilizando-se de equipamentos 

próprios; 

- Registrar os dados obtidos nos levantamentos topográficos, anotando e ou transferindo 

dados de um equipamento para outro; 

- Elaborar cálculos topográficos, plantas, desenhos, esboços, relatórios técnicos, cartas 

topográficas, aerofotogrametria e georreferenciamento, indicando e anotando pontos e 

convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos; 

- Providenciar o aferimento dos instrumentos utilizados; 

- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 

comunicando ao superior eventuais problemas; 

- Efetuar serviços de alinhamento e nivelamento de ruas, bem como efetuar locação de 

obras públicas; 

- Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 

de informática; 

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

 

Especificação 

Fator Instrução: Curso Médio ou Técnico Completo e diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso em Topografia, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC e 

registro no conselho regional de fiscalização da profissão. 

Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 

Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para recomendar 

soluções 

Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, pois a 

presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 

Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 

Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
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Art. 3º - Insere-se no Anexo VII – Tabela de Cargos Efetivos, Número de Vagas e Nível 

de Vencimentos, da Lei Complementar nº 057-2007, que Institui o Plano de Cargos e 

Vencimentos dos Servidores, Dispõe Sobre a Organização Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Carandaí, os cargos efetivos de Auxiliar de Educador/Cuidador Residente, 

Educador/Cuidador Residente, Facilitador de Oficina, Instrutor Esportivo, Instrutor de 

Artes Marciais, Instrutor de Capoeira, Instrutor de Telecentro, Orientador Social do CRAS, 

Orientador Social do CREAS e Topógrafo, bem como amplia o número de vagas de 

Assistente Social e Psicólogo, conforme disposição: 

 

ANEXO VII 

 

 

TABELA DE CARGOS EFETIVOS, NUMERO DE VAGAS E NÍVEL DE 

VENCIMENTOS 

 

 

 

CARGOS EFETIVOS - símbolo “CE” Nº VAGAS NÍVEL 

Adjunto de Gabinete 01 35 

Advogado 02 30 

Agente Administrativo 16 06 

Assistente de Administração 01 48 

Assistente Social 08 28 

Auxiliar Administrativo 35 04 

Auxiliar de Educador/Cuidador Residente 04 08 

Auxiliar de Serviços Gerais 110 03 

Calceteiro 06 08 

Carpinteiro 02 10 

Chefe do Serv. de Higiene, Segurança Medicina do 

Trabalho 
01 30 

Conservador de Estradas e Logradouros 45 03 

Conservador de Prédios Públicos 15 05 

Contador 02 30 

Coveiro 02 05 

Dentista 10 30 

Dentista remanescente I 04 36 

Dentista remanescente II 01 39 

Dentista remanescente III 01 45 

Educador/Cuidador Residente 04 24 
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Eletricista 02 10 

Enfermeiro 11 30 

Enfermeiro remanescente I 02 36 

Engenheiro Civil 01 54 

Facilitador de Oficina 01 14 

Farmacêutico 03 30 

Farmacêutico remanescente I 01 32 

Farmacêutico-40 horas 01 48 

Fiscal de Obras 02 24 

Fiscal de Posturas 02 24 

Fiscal Sanitário 03 24 

Fiscal Tributário 03 30 

Fisioterapeuta 04 30 

Fonoaudiólogo 04 27 

Instrutor de Artes Marciais 01 17 

Instrutor de Capoeira 01 17 

Instrutor Esportivo 05 17 

Instrutor de Telecentro 04 08 

Mecânico de Máquinas e Veículos Pesados 01 20 

Mecânico de Veículos 01 16 

Médico 15 30 

Médico remanescente I 03 36 

Médico remanescente II 01 39 

Médico remanescente III 03 40 

Médico remanescente IV 03 43 

Médico Veterinário 02 43 

Monitor de Creche 10 09 

Motorista  65 24 

Nutricionista 01 30 

Oficial de Serviços 15 06 

Operador de Máquinas 10 24 

Operário 100 03 

Orientador Social do CRAS 02 14 

Orientador Social do CREAS 02 14 

Pedreiro 15 10 

Pintor 04 08 

Porteiro 15 03 

Psicólogo 11 27 
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Recepcionista 21 04 

Supervisor de Serviços 10 20 

Técnico em Biblioteca 02 18 

Técnico em Edificação 02 18 

Técnico em Enfermagem 24 18 

Técnico em Higiene Dental 08 18 

Técnico em Informática 02 18 

Técnico em Meio Ambiente 01 20 

Técnico em Nutrição 01 18 

Técnico em Segurança do Trabalho 02 18 

Topógrafo 01 30 

Zelador 04 06 

Zelador do Parque Florestal 01 06 

 

 

Art. 4º - Insere-se no Anexo VIII – Tabela de Cargos Comissionados, Número de Vagas e 

Nível de Vencimentos, da Lei Complementar nº 057-2007, que Institui o Plano de Cargos e 

Vencimentos dos Servidores, Dispõe Sobre a Organização Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Carandaí, o cargo comissionado de Coordenador de Trânsito e Mobilidade 

Urbana, com o número de vagas de 01 (um) e Nível 30 (trinta). 

 

Art. 5º - Altera o Título VI – Do Regime de Trabalho, da Lei Complementar nº 057/07, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

TÍTULO VI 

DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 26 - Os servidores municipais, ocupantes de cargo de provimento efetivo ou 

comissionado, sujeitar-se-ão ao regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de 

trabalho. 

§ 1º - Excetuam-se da regra prevista no caput os cargos abaixo relacionados: 

I - Jornada semanal de 20 (vinte) horas: 

a) Assistente Social; 

b) Dentista; 

c) Farmacêutico; 

d) Fisioterapeuta; 

e) Fonoaudiólogo; 

f) Médico; 

g) Psicólogo, e 

h) Enfermeiro. 

II - Jornada semanal de 30 (trinta) horas: 
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a) Telefonista 

b) Engenheiro Civil 

c) Médico Veterinário 

d) Instrutor de Artes Marciais 

e) Instrutor de Capoeira 

f) Instrutor Esportivo 

III - Jornada semanal de 40 (quarenta) horas: 

a) Farmacêutico – 40 horas 

IV – Jornada semanal de 12 (doze) horas de trabalho, por 36 (trinta e seis) horas de 

repouso: 

a) Auxiliar de Educador/Cuidador Residente 

b) Educador/Cuidador Residente 

§ 2º - A escala de trabalho dos servidores de que trata o inciso IV deste artigo poderá ser 

alterada conforme a necessidade da Administração, respeitados os preceitos legais 

trabalhistas e estatutários. 

§ 3º - Excetuam-se, também, da regra prevista no caput, os cargos da área da saúde, cujos 

servidores cumprem jornada de trabalho de plantonista, sendo suas cargas horárias 

definidas pelo departamento competente.”. 
 

Art. 6º - As demais disposições da Lei Complementar nº 057-2007, de 09.01.2007 

permanecem inalteradas. 
 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 20 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Antônio Sebastião de Andrade 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ 

Unidos por uma cidade melhor. 
Adm. 2013 - 2016 

 

Praça Barão de Santa Cecília, 68    –    Centro   CEP 36.280-000  Carandaí -  Minas Gerais 

Tel. (32)  3361  1177       FAX (32) 3361  1088            e-mail  govpmc@carandainet.com.br 

 

MENSAGEM À CÂMARA MUNICIPAL 
 

Senhor Presidente 

 

Senhores Vereadores 

 

As alterações propostas visam inserir no plano de cargos e salários do Município, os cargos 

do Programa Casa Lar, além dos cargos do CRAS e do CREAS, bem como do Programa 

Geração Esporte na Cidade, com o objetivo de realização de concurso público municipal 

para atender à demanda atual para estes programas. 

 

Há de se esclarecer que as alterações propostas para o Programa Casa Lar, do CRAS e do 

CREAS vem atender à recomendação advinda da Promotoria de Justiça. O que nos fez 

oportunamente também providenciar a criação dos cargos para o Programa Geração 

Esporte na Cidade. 

 

Um dos interesses desta Administração é o atendimento às recomendações da Promotoria 

de Justiça, e para tanto reputamos necessárias as modificações propostas no projeto de lei 

que ora remetemos. 

 

Estamos propondo a criação dos cargos de Auxiliar de Educador/Cuidador Residente, 

Educador/Cuidador Residente, Facilitador de Oficina, Instrutor Esportivo, Instrutor de 

Artes Marciais, Instrutor de Capoeira, Instrutor de Telecentro, Orientador Social do CRAS, 

Orientador Social do CREAS e Topógrafo. 

 

Os cargos de Auxiliar de Educador/Cuidador, Educador Cuidador, Facilitador de Oficina, 

Orientador Social do CRAS e do CREAS são para atenderem a CASA LAR, o CRAS e o 

CREAS. 

Já o cargo de Instrutor de Telecentro é para atender aos telecentros que a Municipalidade 

possui, sendo que tal cargo não está previsto no plano de cargos. 

O cargo de Topógrafo é uma reivindicação do departamento de obras municipal, uma vez 

que dependemos da associação a qual somos filiados para executar serviços de topografia e 

nem sempre estão disponíveis para nos atender. Há uma necessidade muito grande desse 

profissional no Município, uma vez que a demanda é alta e muitos serviços ficam 

prejudicados por falta de um topógrafo no quadro de servidores municipais. 

 

Além desses cargos, estamos propondo a criação do cargo comissionado de Coordenador 

de Trânsito e Mobilidade Urbana, que tem como objetivo ser responsável pelo trânsito e a 

mobilidade urbana do Município. 
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A Administração Municipal tem encontrado sérias dificuldades para coordenar os serviços 

de trânsito e mobilidade urbana, uma vez que constantemente temos sido questionados pelo 

Ministério Público e algumas vezes por essa própria Casa, quanto a esses serviços, além de 

reivindicações da população. 

Atualmente o Conselho Municipal de Trânsito tem nos prestado um grande auxílio nestas 

questões, mas entendemos que temos que ter um responsável para tal. 

É notória a carência de um responsável, fato que nos leva a solicitar a criação desse cargo 

no presente projeto de lei. 

 

Além da criação dos cargos mencionados anteriormente, estamos propondo a ampliação 

das vagas para os cargos de Assistente Social (05 vagas) e Psicólogo (03 vagas), ambos 

para atender o CREAS, o CRAS e a CASA LAR. 

 

Destacamos que a proposta de lei apresentada visa, principalmente, a realização de 

concurso público. Nossa preocupação maior é preservar o serviço público municipal, não 

deixando que nenhum setor da Municipalidade fique desguarnecido, ou seja, sem nenhum 

servidor concursado, para que não se repita como ocorrido, ficando irresponsavelmente 

setores estratégicos da Prefeitura sem nenhum servidor concursado. 

 

Importa anotar que as criações dos cargos bem como as alterações propostas no presente 

projeto de lei não afetará as metas de resultados fiscais, uma vez que são compatíveis com 

a Lei orçamentária e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual e não 

determinará excesso de despesas além do limite legal, conforme demonstrado no Impacto 

Financeiro e Orçamentário elaborado pelo setor de contabilidade municipal. 

 

Pela relevância do projeto de lei ora encaminhado e que destina-se a regularizar a situação 

de pessoal em conformidade com recomendações da Promotoria de Justiça, é que 

confiamos na sua aprovação como redigido. 

 

Sabemos que a matéria apresentada, por ser complementar, não cabe urgência em sua 

aprovação, mas por entender que é de grande relevância é que solicitamos que seja 

emprestada ao projeto a tramitação regimental e votação em regime de urgência, nos 

termos da legislação em vigor, uma vez que temos pressa em prover as vagas através de 

concurso público. 

 

 

 

Antônio Sebastião de Andrade 

Prefeito Municipal 


