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Dispõe sobre a criação de cargos na estrutura adminisüativa
do Munioipio dê Riachâo do Dsntas e amplia vagas em

funçõe,s já existentes para provimento no quadro de pessoal

poÍ concur§o.

O PRESIDENIE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RI,ACHÃO DO
DANTAS, Sr. Jose Robério Ro&igues dos Smtos, no uso do suas atsibú@ lcga§ dofiddas pcto
rÍt 58, §7, da L,ei Orgfoica Municipal e ut 8, inciso w, slÍneo *e" do Regimato Iatuno deÉta C€sa

dc kis, frz súcÍ que a Cfuara Mrmicipal rpwou e a Profeita trcitrmcnúÊ rtriorou a seguime lei:

AÍt lo - Ficam criados os caÍgos na estsutura administrativa do Município de Riaclúo
do Dantas para provimeÍto efetivo conforme disposüos no Anexo I desta lei municipal.

AÍt. 20 - Fíca ampliado o numerário de vagas para proümento efetivo dos cargos já
existenes na esüutua arlministativa do Mrmicípio de Riacbâo do Danbs corforme disposto
no Anexo Il desta ki Municipol.

Art, 3o - A investidura em cârgo. ou emprego púlico depende de aprovação prévia en
concurso público de provas ou de provas e dtulos, de acordo cm a natureza e a compleÉdade
do cargo ou emprego, na forma prevista no inciso tr do afrgo 37 de Constiüição Federal.

Parágrafo Único - Seguem disciplinados no Anexo Itr da presente Lci os requisitos c as

aribuições para ca& cergo que seró criado.

Âú 4o - Os recursos fiiaoceiros doconentes da execqçâo desta l,ei conerão à conta das

dota@ oryarÊúúias municipais.

AÍt. 5o - Esta L€i entÍa em ügor na data de sua publioaçâo
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Riachão do Darras,09 de março de 2021
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AITTEXO I

DOS CARCTOS CRIADOS PELA LEI MIJMCIPAL n'49D8 2021

ENSINOSIIPERIOR

ASSTSTENTE SOCUL 44 (QUATRO)

CIRURGIÃO DENTISTA - 03 (TRES)

EDUCADOR FÍSrCO - 02 (DOrS)

ENGENIIEIRO AGRÔNOMO - OI «IM)

ENGENHBIRO AMBIENTAT - 01 «lM)

ENGENHEIRO CIVIL _ 02 (DOIS)

FARMACEUTICO4I (UM)

FISIOTERAPzuTA4I (UM)

FONOAT.TDTÓrOGO-01«,M)

MEDTCO- 14(CATORZE)
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NUTRTCTOMSTA-0l (rÀf)

PREGOETRO - 02 (DOrS)

PROCURADOR - 02 (DOrS)

PSTCOLOGO44 íQUATRO)

PSTCOPEDAGOGO - 02 (DOrS)

VETERINÁRIO-01(I.M

E,N§INOTdDIO

AGENTEDEENDEMTAS - 15 (QUTNZE)

EDUCADOR SOCIAL - 02 (DOrS)

FISCAL DE VIGILÂNCrA SANrrÁRrA -03 (TRÊS)

GARI-20 (Vtr[rE)

oFICINETRO - 07 (SETE)

curDADoR - l0 (DEz)

Í-
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AIr{EXOtr

AUXILTAR ADMIMSTRAITVO - 20 (VINTE)

AUJilLT,AR DE SAÚDE BUCAL -03 (TRES)

AIXILTARDE SERVICOS GERATS - 2s (VINTE E CrNCO)

CoPEIRA - 09 (NOVE)

ENFERMEIROS -I4 (CATORZE)

RECEPCIOMSTA - 16 (DEZESSETS)

rÉouco ru mrrpnulcEM - 3s (rRrNTA E orro)

VTGTLANTE- 13 (IREZE)

Í-
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ANEXOItr

t-
oe cnre,ÇÃo oE NovAs racls

REQINSITOS E ATRIBUIÇOES

ENSINOSUPEIIOR

ASSISTENTE SOCIAL

Reqüsito: Nível Superior em Assisàcia Social, com Conselho Regional de Sewiço
Social 4RESS.

Atribuições: - Coordenar, estimular e acomponhar o desenvolvimento de tabalhos de
carÁrer comrmitário e conjuuto com as Equipes Seúde da Familia Prestar serviços de âmbito
social, a indiüduos em grupos e comunidade, identificando e analisando seus poblcmas,
necessidades maÉriais e sociais, aplioando métodos e processos brisicos do serviço social.

CIRURGIÃO DENTISTA

Requisito: Nível Superior em odontologi4 com regisfo no Conselho de Classe

Atnbuições: RealizaÍ diagnóstico, prevenção, tratâmento e oontrole dos problerus de
saúde bucal, bem como coordenar elou executar estudos, pesquisss e levantameÍrtos de
interesse das anomalias de cevidade oral e seus ele,meúos, que interferem na saúde da
populaSo.

EDUCADORFÍSICO

cÀrriARA ruÍ{ropAr. rrE vEnEADoRÉs DE RrA[r{Ão m oAilrAs/sE
www.gúRürct{AÍ)DoDAlwAssE «ry.BR
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Requisitos: Nível superior em Educação Fisica; regisEo no respectivo Conselho de
Classe

í.

Atribuições: Pmporcionar EducaÉo Permanente ern Atiüdade Físicathücas
Corporais, nutriçpo e saúde juntamente com as Eqüpes de Saúde da Familiq contribuir para a
amptiação e a valorização da utilizção dos espaços públicos & oonvivência, como proposta
de inclusão social e combate à üolênciE, capacitar os profissionais, inclr.rsive os Agenês
Comunitários de Saúde, paÍa atuaÍem como facilitadoreímonitores no desenvolümento das
atiúdades.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Requisito: NÍvel Superior em Engenharia Agronômica, com registro no Conselho de
Classe.

Atribúções: - Executar e supervisionaÍ as atiüdades rccnicas ligadas a cultivos e pastos,
utitizando métodos e técnicas para melhor aproveitamerto do solo. Eshrdar e executar trabalhos
príticos relacionados com a pesqüsa e errperimeúaÉo no campo da fitotec,niq, FazeÍ
pesquisas" üsando ao aperfeiçoamento e preservação de espécies vegetais; Desenvolver e

dffircnstÍaÍ Ínétodos alternativos de controle de ervas invasoras de oultivog pragas e molástias,
visando a proteção do meio ambiente

ENGENMIROAMBIENTAL

Reqüsitos: Nível superior em Engenharia Ambiental; registro no respectivo Conselho
de Classe.

Atribúções: Executar uiüdades de plan{amemo e elabora@ de projetos técnicos, e

ouüos aspectos écnicos relacionados ao meio anrbiente. Planejar, organizr e contolar o uso

de reoursos naürrais dE foÍms racional e susteotável; planejar e coordenar o Íefloreshmetrto e

GÂMARÂ riuNroPAr DIVEREAIXTRES OE ruACHÃO DO OANTAS/SE

www.cllRl,AclütooooAltlTA§sE.Gov.BR
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a conservação de zonas de bosques e exploraçâo de üveiros de plantas. Executar levantamento,
classrÍicaçâo, anÁlise, ca[ncidade de uso, redisúibüção, coreção e fertilização do solo para
fins florestais; desenvolver ouüas atiüdades de acordo com as especificidades do setor der-
lotação.

ENGENÍIEIROCIVIL

Requisitos: Nlvel Superior em Engenharia Civil; registo no respectivo Conselho de
Classe.

Atribuições: Desenvolver ptojetos de engenhari4 executar e fiscelizar obras; planejar,
coordenar a operaçâo e a manuteqão, oÍssÍ e avaliar a contratação de soviços; controlar a
qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar norma{i e
documentação técnicA, acompaúaÍ a execuçâo dos serviços das diversas obras do muricípio;
desenvolver outras atividades.de acordo com as especificidades do setor de lotaçilo

FARMACEUTICO

Reqüsiúos: Nível Superior em farmáci4, regisho no respectivo Conselho de Classe

Atribui@s: Gçrerciar, assessoÍaÍ, responder técnica e leplmente pçlas atividade.q

relacionadas à assistência farmaéúicq etrEe elas, seleção, programaçêo, aqúsição,
úmazeúameíto, distribúção e dispensaçâo de insumos farmacêúicos. Participar do processo

de implantação do serviço de fitoterapia Responder técnica e legalmente pela produção de
fitoterápicos. Organizar e estuturar a Central de Abastcoimento Farmaoêutico ç a Êrmácia do
munioípiq de acordo oom as normas ügentes

FISIOTERAPEUTA

GÂMA,RA MUNror* os 11çiEAlxtREs DE RrAcHÃo Do DANTAS/S,E

www.cMRr,ÀorÀoDoDAr{TAs.sE.Gov.BR
TNAVESSA FREI IDEITONSO S/N

CNPI: 3:2.7tlr-6t8/m01-57
TEL: (79) 3543-1087
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Reqúsitos: Nível Superior em Fisioterapiq, registo no respectivo Conselho de Classe.

Atrbüçôes - Diagnosticar através de levantamenlo os problerras de saüde que
requeiram ações peventivas de deficiências e.l"s nec€ssidadÊs de reabilítação em todas as
fases de vida dos indiúduos, avaliar, programar e efetuar o tataÍnento das incapacidades
ffsicas, ralendo.se de técnices especlficas

FONOAI]DIÓLOGO

Requisitos: Nírrel Superior em Fonoaudiologia, registo no Íespectivo Conselho de
Classe

Atibuições: Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagpm em adultos e
crianças como forma preventiva e, se neoessário realizar Íeâbilitasão, realizar triagem aúitiva
em escolas e creches, bem como em indiüduos com suspeita ou de risco à perda aúitivs,
desenvolver ações coletivas preventivas atsavés de palesúas abordando situações ou patologias
que interfiram na ftlq lingrugem, voa aúição, deglutição, aprendizagem, etc., realizar visitas
domiciliares em conjuúo com 8s ESE dependendo das necessidades.

uÉorco

Requisitos: Nível Superior em Medicina; registo no respectivo Conselho de Classe

Atribuições: fazer exames médlcos, e,mitir diagnóstioqt, prescÍev€r medicamentos e

oríras formas d€ tratámento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de

medioina preventiva ou terapêúca para Fomover a saúde e o bem-estar do paciente.

ofuwAlrA riuNtoPAr DIVEREADORES DE RIACHÃO DO DAiÍrAvSE
Wfrmr.Cf,lRtArOl/lO0rOoAlíTAS,.SE.GOT.BR

TRAVESSA FREI lDELfOt{SO yN
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NUTRICIONISTA
t-

Requisitos: NÍvel Supcrior em Medioina rcgrstro no respectivo Conselho de Classe

Atribúções: Elaborar em conjunto com as rotinas de atenção nutricional e atendime,rto
para doenças relacionadas a alimentação e nutição, estimular a produção e o consruno dos
alimentos sardáveis produzidos ÍeglonalnÊtrE, promoveÍ a articulaçâo imenetorial para

üúilizr o cultivo de hortas e pomares cmrmitírios.

PREGOEIRO

Requisitos: Nível superior em Crrso reconhecido pelo MEC.

Atribúções: conduzir licitações realizadas na modalidade pÍeSão, seja ela na forma
eletsônica ou presencial. Credenciar ücihrt€s, receber envelopes de propostas e docr.rmentm
de habilitação, ac.ompanhar sessâo pre.eeÍlcial ou virtual, escolher menor prefp, ou sej4
conduzir o processo da publicaçâo do edital até a adjudicação do oQao ao licitantp vencedor
do certame.

PROCI]RADOR

Reqúsitos: Nível superior em Direito, com irscrição na OAB.

Atribüçnes: Pesquisar, analisar e a legislação, regulamentos, doutrina e
jwisprudência Analisar e elaborar minrúas de conÍralos, convênios e oúÍos ajrrctes de interesse
ô Mmictpio. Analisar e elaborar peças processuais Propor e contestar Aões júioiais.
Analisar y'ou elaborar minuhs de leis, decretos c ouüas modalidades normativas. Ánalisar
proposições de lei elaboradas pelo Poder kgislativo Municipal, encaminhadas à sanção do

cÂMAnA MUÍÚIOPAL DE vEnEADOnCS DE RIAIHÃO DO DAilTAi/SE
WWW.GI,IRIACHAODODAÀIÍAS.SE.OOV. BR
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Chefe do Execúvo. Emiú informasões, pareceres juídicos e outras manifestações formais,
na área da respectiva competência, sobre assrmtos de infresse do Município. AtuaÍ em
audiências e julgame,ntos de interesse do Municipio. Desempenhar outras atiüdades correlaal-
ao cargo.

PSICÓLOGO

Requisitos: Nfuel Superior em Psicologiq fomecido por instituição de ensino superior
recoúecida pelo Ministério da Educeção e regisfo no Conselho de Classe.

Atribuiçôes: Estudar, pasqüsar e avaliar o desenvoMmento emmional e os processos

mentais e sociais de indMduos, grupos e irstituições, oom a finalidade de anrí'lise, tÍatamento,
orientação e educação, diagrosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação
social, elucidando conflitos e questihs e acompanbando (s) paciente(s) durute o pocesso de
üEÍamento ou curq investiJar os fatores incons.cienfes do comportamento indiüdual e Sfupal,
tomando-os conscientes; desenvolver pesquisas oçerimentais, teóricss e clínica§ e coordcnr
equipes e atividades da árca e afins. Desenvolvimento de atiüdades de prevenção, araliaçâo,
tratamento, orie,ntação, educação e acompanhame.úo dos indiüduos portadores de transtomos
psíquicos e ernocionais; diagnostico e avaliação distuóios emocionais e mentais e de adaptação

social, elucidando conflitos e questões, aco,mpanhando os pacientes durante o processo de

tratâmento ou cura Participar das atiüdades de ensino, pesqüsa e e:rtensão

PSICOPEDAGOGO

Reqüsitos: Nível Superior ern Psicologia, Pedagogia ou Licenciatura com

especialização em Psicopedagogia-

Atribúçães: Atuar de forma preventiva e terapêuticq em conjunto com profissionais da

Saride, como psiólogos e fonoaudiólogog mediando o pÍoc€sso de reo4em4ão do pacieme'

Diaposticar problemas que levam ao desiúeresse e abandono da escola pelos alunos e çriar
rr- plaro peaagOgico que facilite a aprendizgem. Atrt8Í dentÍo da Administação Púlica

CÂIÚA,RA MUilIOPALOEVEREÁDORES DE RTACHÃO DO OAiÍTAS/SE

. IârW$r.CII|R1^CHAOO'OI!AN[ÂS.SE.G(}\í.BR
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orientando os fimcioúrios no processo de apendizagem.

ír

VETERINARIO

Reqúsito: Nível Superior em Veteriúria, com registo no Conselho de Classe.

Atibuições: Praticar clínica médice wterinária eÉ todas as suas especialida&s;
contribuir para o bem estar animal; podêm pÍomoveÍ saúde pública; exeroer defesa sâniÉria
animal; desenvolver atiüdades de pesqúsa nas produções industrial e tecnológica e no controle
de qualidade dos produtos. Aürar nas áreâs de biotecnologia e & preservação mbieirtal.
Elaborar laúos, paÍeceÍes e etestados.

ENSINO bTÉDIO

AGENTEDEENDEMIAS

Requisitos: Nivel Médio Completo

Atribúções: AtuaÍ no contole & endemias, tabalhando de forma integrada às equipes
de atenção hísica na Estrarégia Saúde da Femília, Inspecionar cuidadosamente caixas d'águab
oalhas e telbados; Aplicação de larvicidas e inseticidas; Orieúações quanto à prevenção e
tatmento de doenças infecciosas. A realização de ações e atividades de educaç5o sobre o
manejo ambiemal, incluindo açô€s de combare a vetoÍes, especialmede em casos de surtos e
epidemias, orientar a populaçâo de maneira geral e a comunidade em espeolfico sobre sintomas,
riscos e agente transmis.sor de doenças e medidas de prevençâo indiüdual e coletivq

cAMAnA MUÍTIoPÂI DE VEnIAIX,RCS DE RIAo{Âo Do DAiÍÍAYSC
WWW.CMRIACHAIODIODANTAS.SC.GoI'. BR

ÍRAVE§N FREI IDEI..FONSO YN
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Í-
Ct]IDIDOR

Reqúsitos: Nlvel Médio Complcto

Atribúções: Auxiliar os estudantes com defici&rcia e Transtomo do Espocto Arúista
(TEA), atender às neccssidades de cúdados e apoio às atividades de üda autônoma (AIIA) e
atrüdâdes de üda prÉtica (AVP) desses estdantes. Efetivar atividade & zelo na realização das
tarcfas escolres, observar possíveis alteragões de comporhmento e cúdar para que a relação
entre o alunado seja saudável e respeitosa. Cüdar e zelar pelo bem-estar e segurança do alunado
portador de necessidades especiais drrante o período em qlE se encontÍam na escolÀ Auxiliar
no processo de ensino aprendizagem do púlico especial.

EDUCADOR SOCIAL

Reqüsitos: Mvel Médio Completo.

Atribuições: Intervir nos problemas de pessoas que estejffii em situação de risco,
vulrerúilidadc social ou súmetidas a algum tipo de exclusão, úilizando ferramentas
pedagógicos paÍa pÍomover a integfa{io social o tomá las ativas. Trabalhar com adolescentes
inÊatores" útimas de abuso, üolência ou e»<ploração flsica e psicológica, população caroerária,
moradores de rua, dependentcs químicos e pessoas oom deficiênci4 por exemplo. Dar aEnçPo,
defender e pÍotêger todos esses grupos, üsando asseguÍaÍ seus direitos. Fazer o acolhimexrto

essas pe§;pa+ estabelecendo urra relação pn auxiliá las durante o proésô ae

ressocializaçâo. Desenvolver aüúdades cúhrais, escolares, esportivas, recieativas, edrcativos
e laborúivas, voltadas ao desenvolvimento social.

FISCAL DE VIGILÂNCh SANTTÁRIA

cÂrrAnA MUr{roPAL DE VEREADORES DE ruAO{ÃO DO OAiÍIAS/SC
WWW.GIIR' âGHÀODONqNTA§SE.GO\'.BR

TRAI'ESSII FREI IDEIfONSO S/N
CÍ{PJ: 32.7tlr-6tU001-57
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Requisito: Nivel Médio Completo

Atribúções: Compreende as aüibüções de inspecionar, fisoalizar e orientar 
Íls

açôeVAiüdades para prevenção, promoção e proteção À saúde e ao meio ambienê 1nr meio de
üstorias e anílises técnicas de locais, atiüdades, obras! p§etos e pÍocessos, partioipar das
atiüdades educ*ivas em vigilância e execuüar vacinações em animais, üsando o crunprimeúo
da legislação vigente, além de promover educação saniúria; zelar pela manutenção,
conservação e limpeza do veícúo colocando à disposição para o exeroÍcio de tais atribü@s;
Exercer outras atividades conelatas, a criério do zuperior imediato."

GARI

Reqúsitos: Nível Médio Completo

Atibuições: CoIeE os rcsíduos solidos ubanos domiciliares em residfociag hospia§ farmacias,
esrabel.ooimentos comerçiais, indusüiais ou de qualquer Dstueza, efaur serviços «le c+ina, Íoçada
mmual ou mecânicg remoçâo de resíduos, úilizando feú@eartal e equipmemtos específicos de acorilo
oo ú a núrezâ do serviço dou operação. noceder à limpeza de ralos, vd@s e dernais olemtntos que

compôsm o sis@s de @agcil de superffcie de lggradouros e ár.eas púbücas do Município. luxilir
a tlescrga de redduos úlidos uúmos nas esações do tmsferê,ncias uemos, fomos dc inoimração'e
outros locrüs de tmsftrêooie intêrmedi&ioe u de destino finel. Au:ríiú a vurigão irá*aica-ilos
togadouros, cotehdo resíduos de maior por que dificultem a o,peraç5o dos eqúpue,ntos. Bxocirtar

serviços de limpeza geral e remoção de resíüros sólidos.

OFICINEIRO

Requisitos: Nivel Médio Completo

Atribuiç,ões: Participar da execuçâo de oficinas do Serviço de Convrvência e-

CIIIiIÀRA MUNIOPAI. DE VENEADORÊS DE RIACHÃO DO DA]ÚIAS/SE

WWW.CTIRIAfi Afi »ODANTÂS.SE.G(ry.8R

TRAVESSA rul lDEtFot{so s/N
cNPt|?2.741ffi10i,í,/1-á7

rrl: Pgl3543-1Í87
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PODER LEGISIJITIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIAcHÂo Do DANTAS

Fortalecimento de Vfuculos, de acordo com as orientaçôes tecnioas do Mnisterio do
Desenvolvimento Social e Combde à Fome; OrgÊrdzaÍ atiüdâd€s sistemáticas e eventos de
artesanaúo; MnistraÍ aulas teóricas e páticas; Visar o desenvolvimento da criatividadoc
téonioas diversas, inclusive oom maÍeriais reoicláveis; participar de atividades de capacih$o
da eqúpe de tabalho responsável pela execução do serviço socioeducativo: Participação enr
atividades de planejamemo, sisrcmatização e avaliação do serviço socioeducdivo, juntameúe
com a eqúpe de üabalho.

CÂMARA MUNIOPAT DE VENEADONES DE RIACHÃO DO OANÍAVSE

WWW.CMilÁG}IAODOOAÀÍTAS.SE.6OI'. BR
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CNPJr :n.74r-6$/0001-s,
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PODBR LEGISLIITTVO
cÂruÂRA MUNrcrpAL DE RrAcuÃo oo DÁNTAs

ATo DE PRoMIrr,cAçÃo x. maozr

í.
ÍPromulgr proporição legidntiva csrcion da
tâcitrnente, em virtude do silêncio de sençÍo ou veto,
pelo Prdeiúo Municipaln no tempo hríbil prwirto no ert
49, § 1'dr Lei Orgânice Municipal'.

O PRESIDENTE DA CÂIUARA DE VEREÀIX)RES DE RIACITÃO DO DAITITA§, ST.

José Robério Rodrigues dos Santos, no uso de suas aüibúções legais" dÊfinidas pelo art. 58,

§7, da ki Orgânica Municipal e art. 8, irciso IV, alínea'e" do Regimeüo Intcrno dosta Câsa

de kis,

CONSIDERANDO a aprovação, pela Cânara de

Vereadores, do projeto de 0012020 de 18 dejunho de 2020,

de autoria do Poder trgislativo;

CONSIDERÁNDO que o autógrafo dareferida proposi$o
legislotiva foi recebido pelo Poder Execúvo em data de

02103t2020;

CONSIDERÂNDO o silê,ncio de saação ou veto, pel4

Excelentlssima Prefeita Ntunicipal, no te,mpo htíüil previsto

no art 49, § 1' da l,ei Orgfuica Municipal, no que conc€rnÊ

a alúida proposição legislativa;

CÂMA,RA i,IUNIO'* gg YçJEADORES DE RIAG}|ÃO DO DAiTTAYS,E

www.omrAonoooEArrAssE.«n .BR

TnAVESSA FREI lDEl.foilso yÍ{
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POI'ER TEGISI.ATIVO
c{;UARA MUNrcrpAL DE RIAcUÂo po DANTÁs

RESOLVE

t-
Art. 1". Promulg[r aLei n" 49D021 oriunda do pojeto de Lei n' 0112020, de autoria do Poder
Lcgislativo Municipal cujo contcrúdo fiz paÍtc iúcgrantc do prcscntc ato dc promulgasão.

Ârt. 2o. Publique-se e registrese.

Câmara de Vercadores de Riachão do Dantas/SE,09 de março de 2021
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