MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei nº. 2663/17

De 21 de março de 2017.
‘‘Defini

atribuições

de

cargos

efetivos, e dá outras providências’’.

ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia/MS, no uso das
atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam definidas as atribuições dos cargos públicos efetivos que
menciona que foram criados no plano de cargos dos servidores públicos
municipais de Brasilândia, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município de Brasilândia/MS, aos 21 dias do mês de março de 2017.

Antônio de Pádua Thiago
Prefeito Municipal
Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

Márcio Endrigo Duarte dos Santos
Secretário de Planejamento e Finanças
Projeto de Lei nº. 004/2017
Autoria: Poder Executivo
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MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
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ANEXO Lei nº 2663/2017

ENGENHEIRO CIVIL
I - supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar projetos e
especificações;
II - vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
III – desempenho de cargo e função técnica, referentes a levantamentos
topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos;
IV - locação de loteamentos, sistemas de saneamento, irrigação e drenagem;
V – projetar estradas, seus afins e correlatos;
VI – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
administração municipal;
VII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do
serviço público;
VIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;
IX – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu cargo.

FARMACÊUTICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA Fornece medicamentos de acordo com prescrições
médicas, interpretando as instruções de uso dos produtos e repassando aos
pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos
medicamentos, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre possíveis
efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos. DESCRIÇÃO
DETALHADA Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o
receituário apropriado; Controlam entorpecentes e produtos equiparados,
através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa
produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar
qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição; Orienta
os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes;
Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos
sobre legislação e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado
subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e
manifestos; Controla o estoque a compra de medicamentos, assim como, o
prazo de validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local

Rua Elviro Mancini 530 – Centro – CEP 79.670-000 Brasilândia MS
Fone – (067) 3546-1301 – Fax (067) 3546-1322

MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas
pelo superior imediato

FISCAL DE TRIBUTOS
I – Lançamento de crédito tributário no âmbito municipal;
II - Verificar a incidência dos impostos e taxas, tendo em vista a legislação
municipal em vigor, coligindo dados, sua revisão e conseqüente lançamento
nos casos em que a lei permitir;
III – Estudar e propor a expedição de instruções, normas e modelos para a
execução dos serviços de lançamento, fiscalização e arrecadação, submetendoos à apreciação do chefe imediato com vistas ao Secretário Municipal de
Fazenda;
IV – Fazer parte, se para isso for designado pelo prefeito e por indicação do
Secretário Municipal de Fazenda, de quaisquer comissões instituídas para
planejamento, consolidação da legislação sobre impostos e taxas municipais ou
elaboração do Código Tributário;
V – Solicitar diretamente, informações de todos os órgãos da municipalidade,
quando forem necessários para pleno exercício de suas funções fiscalizadoras;
VI – Informar quaisquer processos oriundos de diversos órgãos da
municipalidade, desde que lhes seja pedido informação, ou quando forem
indicados para tal;
VII – Integrar, se para isso for indicado pelo Prefeito, a comissão de elaboração
da proposta orçamentária, opinando e sugerindo no que diz respeito à receita;
VIII – Comunicar, por escrito, ao Diretor do Departamento da receita
Municipal, por intermédio do Chefe Imediato, as irregularidades encontradas
no decorrer do desempenho de suas funções, o mesmo fazendo aos demais
órgãos da municipalidade quando essas irregularidades disserem respeito às
atribuições deste;
IX – Proceder a fiscalização dentro das normas e disciplina que regem o
procedimento fiscal;
X – Participação em Fiscalização e Diligências programadas pelas Chefias;
XI – Exercício de Tarefas Especiais;
XII – Execução de intimações, notificações, vistorias, autuações e interdições de
contribuintes não cadastrados;
XIII – Exercício de ação fiscal em horário noturno e em dias de pontos
facultativos, sábados, domingos e feriados;
XIV – Instrução de processos fiscais que exijam estudos ou pesquisas
complexas;
XV – Análises contábeis, econômicas e financeiras das pessoas jurídicas;
XVI – Plantões nas sedes dos órgãos fiscais e nos estabelecimentos dos
contribuintes;
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XVII – Exercícios de encargos nos órgãos fiscais e nos estabelecimentos dos
contribuintes;
XVIII – Exercícios de encargos de assessoramento, de assistência ou de
planejamento superior da natureza estritamente fiscal;
XIX – Participação em órgão colegiado de natureza fiscal;
XX - Participação em planos, programas destinados ao acompanhamento,
controle e avaliação da receita municipal.
XXI – Participação de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal encarregado
da fiscalização e tributação;
XXII – Elaboração de estudos, pesquisas e pareceres de caráter tributário-fiscal;
XXIII – Apresentar ao órgãos da municipalidade, por intermédio do Diretor do
departamento da receita Municipal, dados precisos que permitam ou facilitem a
cobrança dos impostos e taxas;
XXIV – Verificar, mediante entendimentos com a cobrança Amigável, se os
contribuintes em débito tem o mesmo endereço e denominação constantes dos
lançamentos existentes, de forma a evitar o ajuizamento deficiente ou errado de
executivos fiscais.

MÉDICO VETERINÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA Planeja, organiza, supervisiona e executa programas
de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária,
realizando estudos e pesquisas, aplicando medicamentos, dando consultas,
fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para
assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de
alimentos e a saúde da comunidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA Planeja e desenvolve campanhas e serviços de
fomento e assistência relacionadas com a pecuária e a saúde pública, para
favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; Elabora e executa projetos
agropecuários; Programa e coordena atividades relativas a higiene de
alimentos, como inspeção em estabelecimentos de maior risco epidemiológico,
tais como aqueles que industrializam e/ou comercializam alimentos de origem
animal como frigoríficos, supermercados, açougues e outros; Realiza inspeções
para liberação inicial de licença sanitária em indústrias alimentícias tais como:
massas, biscoitos, salgados, produtos em confeitarias e outros; Orienta,
inspeciona e preenche formulários e requisições de registros de alimentos junto
a Secretaria ou Ministério da Saúde; Faz a profilaxia, diagnóstico e tratamento
de doenças animais, realizando exames clínicos e de laboratório para assegurar
a sanidade individual e coletiva desses animais; Desenvolve e executa
programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para
aumentar a produtividade; Efetua o controle sanitário da produção animal para
proteger a saúde individual e coletiva da população; Programa, planeja e
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executa atividades relativas à educação sanitária junto a creches, escolas,
orientações ao público consumidor e aos moradores rurais quanto a
importância de saneamento básico e riscos de cisticercose; Atua no programa
multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos,
inspecionando as condições de saneamento básico e orientando sobre a doença;
Realiza coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização,
aleatoriamente e de acordo com a programação anual; Orienta a população em
geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação sanitária e
informações técnicas à comerciantes e consumidores; Inspeciona, orienta e
coleta amostras junto aos produtores de hortifrutigrangeiros, fazendo inspeção
“in foco” com a finalidade de assegurar a qualidade da água, utilizada na
irrigação; Recolhe dados e emite relatório sobre as atividades do setor de
vigilância sanitária realizadas mensalmente; Participa na elaboração do
programa anual de atividades do setor; Orienta e acompanha casos de
zoonoses, agressão por animais e doenças causadas por animais para seu
devido controle; Desenvolve e executa programas de nutrição animal,
formulando e balanceando as rações para baixar o índice de conversão
alimentar; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; Executa
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

MESTRE DE CERIMÔNIA
São atribuições do cargo de Mestre de Cerimônia: Planejar, organizar e
implementar os eventos cívicos, institucionais e oficiais do Governo Municipal,
providenciando lista de convidados, convites, confirmação de presença,
memorando para as áreas envolvidas, composição da mesa principal e ordem
de precedência das autoridades convidadas. Manter atualizada a listagem das
autoridades e acompanhar o Prefeito Municipal e assessorá-lo quanto ao
protocolo das festividades e cerimônias promovidas pela Prefeitura.

NUTRICIONISTA
Elaborar cardápios dentro dos padrões exigidos pelo MEC; aplicar testes de
aceitabilidade quando for introduzir novos alimentos; verificar nas unidades
educacionais o cumprimento do cardápio aprovado, a qualidade dos serviços
oferecidos, a quantidade entregue e a aceitação por parte do alunado; avaliar
alunos portadores de patologias e encaminhar dieta adequada para
atendimento de suas necessidades; desenvolver e executar projetos de educação
escolar e nutricional para serem aplicados à comunidade escolar; articular-se
com a equipe pedagógica da Rede Municipal de Ensino para planejamento de
atividades de educação alimentar; interagir com o Conselho de Alimentação
Escolar no exercício das atividades de fiscalização, orientando o cumprimento
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das exigências do programa de Alimentação Escolar; elaborar capacitações para
manipuladores de alimentos; orientar o correto armazenamento e o controle dos
estoques de gêneros alimentícios e materiais de limpeza nas unidades
educacionais; capacitar estagiários de ensino médio para atividades de
supervisão nas cozinhas das unidades educacionais; acompanhar os trabalhos
realizados pelos técnicos das empresas terceirizadas contratadas para o
fornecimento da alimentação escolar transportada; realizar atividades
educativas na comunidade escolar, também extensiva às famílias dos alunos;
executar outras atividades afins e correlatas.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de
saúde pública, atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e
assistência. - Executar atividades de apoio, preparando os pacientes para
consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento
adequado do mesmo; - Verificar os dados vitais, observando a pulsação e
utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos
pacientes; - Realizar curativos, utilizando medicamentos específicos para cada
caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem
procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; - Atender crianças e
pacientes de dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos
mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; - Prestar
atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; - Auxiliar na coleta de material
para exame preventivo de câncer ginecológico; - Participar em campanhas de
educação em saúde e prevenção de doenças; - Orientar e fornecer métodos
anticoncepcionais, de acordo com a indicação; - Preencher carteiras de
consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; - Preparar e
acondiciona materiais para a esterilização em autoclave e estufa; - Requisitar
materiais necessários para o desempenho de suas funções; - Orientar o paciente
no período pós-consulta; - Administrar vacinas e medicações, conforme
agendamentos e prescrições respectivamente; - Identificar os fatores que estão
ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infectocontagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio
destas doenças notificadas; - Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos
pacientes com doenças infectocontagiosas notificadas para o devido controle
das mesmas; - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato.
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