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LEI COMPLEMENTAR N° 717/2017 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO 
NA LEI COMPLEMENTAR N°.0585/2006. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 
GERAIS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município, faz 
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 11  - Fica CRIADO os cargos públicos do quadro de provimento efetivo, 
recrutamento limitado no ANEXO 1 , ANEXO V da Lei Complementar N° 585/2006 
conforme abaixo. 

- Cria no Anexo 1 da Lei Complementar N°. 585/2006 os cargos público 
do quadro abaixo: 

NOMECLATURA REGIME 
JURÍDICO 

NÍVEL DE 
VENCIMENTO 

No 
VAGAS 

ESCOLARIDADE 
MINÍMA OU 

REQUISITOS PARA 
INVESTIDURA 

VENC.R$ CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Agente Comunitário de Saúde Estatutário RL 1 14 Segundo Grau 
completo 

1.014,00 40 horas 

Agente de Combate a Endemias Estatutário RL 1 06 Segundo Grau 
completo 

1.01400 40 horas 

Gari Estatutário PE 1 15 Ensino 
Fundamental 

937,00 40 horas 

Técnico em Enfermagem Estatutário PE II 

10 

Curso Técnico de 
Enfermagem com 
pleto, registro no 

Coren, 
conhecimento de 

informática 

1.014,00 40 horas 

Técnico de Segurança do trabalho Estatutário PEII 

02 

21  Grau 
Profissional izante 
com Registro na 

DRT 

1.014,00 40 horas 

Motorista Estatutário PE 1 

08 

Ensino 
Fundamental 

Carteira habilitação 
lc D,' 

937,00 40 horas 

Parágrafo único - As atribuições dos cargos criados neste artigo faz parte 
integrante desta lei em forma de Anexo único. 

Art. 20  - Permanecem inalterados os demais cargos. 

Art. 30 - As despesas decorrentes à execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações próprias consignadas no orçamento em vigor ou através de abertura 
de créditos adicionais suplementares. 
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Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Bertópolis, 20 de Novembro de 2017. 

Edmilson Alves da Silva 	 Aristides Ângelo Rossi Depolo 
Secretário Municipal Administração 	 Prefeito do Município 

CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 10  DESTA LEI 

ANEXO 1 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: 

a) Fortalecer os elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde: 
b) Orientar a comunidade para a utilização adequada dos serviços de saúde; 
c) Participar do processo de vigilância à saúde, levantando e registrando dados junto com 

a equipe de saúde, que permitam a identificação precoce de risco individual e coletivo. 
e através do acompanhamento e encaminhamento dos grupos de risco aos serviços; e 
auxiliar na vigilância epidemiológica de nascimentos, doenças e mortes para as 
intervenções de caráter setorial e intersetorial; 

d) Atuar integrado às instituições governamentais e não governamentais, e aos grupos e 
associações da comunidade (parteiras, clube de mães, etc); 

e) Executar, dentro do seu nível de competência, ações básicas de saúde de orientação e 
acompanhamento a grupos prioritários e educação em saúde; 

f) Estimular adequadamente as famílias à organização comunitária; 
g) Participar da vida da comunidade principalmente através das organizações, 

estimulando a discussão de questões relativas à melhoria de vida da população. 

CARGO: AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: 

a) Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social. 
b) Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva. 
c) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o 

controle de vetores. 
d) Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e 

tratamento. 
e) Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância 

de sua conclusão. 
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f) Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático. 
g) Preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e encaminhar à Secretaria da 

Saúde. 
h) Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social. 
i) Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva. 
j) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o 

controle de vetores. 
k) Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e 

tratamento. 
1) Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância 

de sua conclusão. 
m)Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático. 
n) Preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e encaminhar à Secretaria da 

Saúde. 
o) Coletar lâminas de sintomáticos, e enviá-las para leitura ao profissional responsável e, 

quando não for possível esta coleta de lâmina, encaminhar as pessoas para a unidade 
de referência. 

p) Receber o resultado dos exames e providenciar o acesso ao tratamento imediato e 
adequado, de acordo com as orientações da Secretaria da Saúde e da Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA). 

q) Coletar Lâmina para Verificação de Cura - LVC, após conclusão do tratamento, e 
encaminhá-la para leitura, de acordo com a estratégia local. 

r) Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

CARGO: GARI 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: 

a) Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; 
b) Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros 

públicos; 
c) Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões; 
d) Descarregar o lixo em local pré-determinado; 
e) Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; 

Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; 
f) Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; 
g) Desobstruir estradas; 
h) Executar serviços de abertura e fechamento das valas e cavas; 
i) Executar serviços de arrumação de materiais nas diversas fases das obras públicas; 
j) Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de 

competência. 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: 

a) Atender pacientes encaminhando-os ao médico ou ao dentista; 
b) Verificar a pressão e a temperatura dos pacientes, anotando em prontuário; 
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c) Comunicar ao médico as condições do paciente; 
d) Ministrar medicamentos conforme prescrição médica; 
e) Preparar pacientes para consultas e exames; 
f) Preparar e esterilizar instrumentos; 
g) Auxiliar nas pequenas cirurgias e suturas; 
h) Fazer curativos, nebulizações, inalações e retirar pontos, observadas as prescrições 

medicas,- 
i) 

edicas;
i) Comunicar a alta dos pacientes aos seus familiares,-
j) 

amiliares;
j) Fazer balanço mensal dos medicamentos bem como a sua solicitação; 
k) Fazer reunião para esclarecimento e orientação a gestantes; 
1) Executar outras atividades correlatas. 

CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

a) Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e 
causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. 

b) Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de 
riscos de acidentes. 

c) Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir 
acidentes. 

d) Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, 
hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios. 

e) Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios. 

f) Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para 
identificar suas causas e propor as providências cabíveis. 

g) Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o 
atendimento necessário aos acidentados. 

h) Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes. 

i) Treinar os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate à 
incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes. 

j) Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando 
instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver 
hábitos de prevenção de acidentes. 

k) Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao 
assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança 
propostas, para aperfeiçoar o sistema existente. 
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1) Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. 

m) Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, 
inerentes à sua função. 

CARGO: MOTORISTA CNH "D" 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: 

a) Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e 
óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições 
de funcionamento; 

b) Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; 
c) Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a 

sinalização para conduzi-los aos locais determinados na ordem do serviço; 
d) Transportar documentos e servidores em geral da Prefeitura para repartições e vice-

versa; 
e) Zelar pela manutenção do veículo comunicando falhas e solicitando reparos; 
f) Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para 

possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo; 
g) Executar outras atividades correlatas. 

Bertópolis, 20 de Novembro de 2017. 

Edmilson Alves da Silva Aristides A ossi Depolo 
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