
(prefeitura :Municipa{áe C]uzoCânáia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃo PAULO 

Lei Complementar n.o 014, de 11 de março de 2014. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO, FUNÇÃO GRATIFICADA E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de 
Auriflama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia 
APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Art. 10 Ficam criados e inclusos na Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, defInida pela Lei n° 840, de 23 de outubro de 2001, mais 

05 (cinco) cargos de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Padrão de 

Vencimento J. 

Art.2° Ficam criados e inclusos na Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, definida pela Lei n° 840, de 23 de outubro de 2001, 08 

(oito) cargos de provimento efetivo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 

com carga horaria de 40 ( quarenta) horas semanal; Padrão de Vencimentos "C". 

Parágrafo único - As atribuições e requisitos do cargo criado por 

este artigo estão definidos pelo anexo I, que passa a fazer parte integrante da presente lei. 

Art.3° Ficam criados e inclusos na Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, defInida pela Lei n° 840, de 23 de outubro de 2001, mais 

05 (cinco) cargos de provimento efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS, Padrão de 

Vencimento "H". 

Parágrafo único - As atribuições e requisitos do cargo referido 

neste artigo, passarão a ser as defInidas pelo anexo lI, que passa a fazer parte integrante da ~ 
presente lei. 

Art. 40 O Padrão de Vencimento do cargo de provimento efetivo 

de ELETRICISTA, constante da Lei n° 840, de 23 de outubro de 2001, passa a ser o "H". ~ 
Parágrafo único - As atribuições e requisitos do cargo referido 

neste artigo, passarão a ser as defInidas pelo anexo III, que passa a fazer parte integrante da 

presente lei. { 
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Art. 5° Fica extinto o cargo de provimento efetivo de 

ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL constante da Lei nO 840, de 23 

de outubro de 2001. 

Art. 6° Fica criado uma Função Gratificada (FG) no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) mensais, a ser concedido a servidor designado através de Portaria do 

Prefeito Municipal, para exercer a função de Encarregado do Setor de Pessoal da Prefeitura 

Municipal. 

§ 1° - O servidor designado para exercer a "FG" instituída pelo 

caput deste artigo, deverá executar e responder por todas as atividades correspondentes ao Setor 

de Pessoal. 

§ 2° - O valor da "FG" instituída pelo caput deste artigo, será 

reajustado no mesmo período e percentual correspondente à revisão anual dos vencimentos dos 

servidores municipais. 

Art. 7° Aplicam-se aos cargos ora criados, toda a legislação 

vigente no âmbito do território municipal. 

Art.8° As despesas decorrentes da execução da presente lei, 

correrão por conta das verbas próp~orçamentárias, suplementadas, se necessário. 

o da Silva Lulio 

Registrado em livro própn~ P\Jblicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Guzolândia, por afixação no Quadro de ED.frlAIS na DATA SUPRA. 

Ivan i r \;rnnru~~ 

Resp. Exp/Seeretaria 
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ANEXO I 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 HORAS SEMANAIS 

PROCESSO SELETIVO: 

CONCURSO PÚBLICO 

ESFORÇO FtSICO: IESFORÇO VISUAL: 
Normal Normal Normal 

IESFORÇO MENTAL: 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÓES: 

Descrição Sumária:- Executa, sob supervisão, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades 
diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação. 

Descriç,ão Detalhada:

- Auxilia as atividades recreativas das crianças na creche, incentivando as brincadeiras em grupo 
como brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos, para estimular o desenvolvimento físico e 
mental das mesmas. 

Orienta as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, vestir, calçar, pentear e 
guardar seus pertences, para garantir o seu bem-estar. 

Auxilia nas refeições, alimentando as crianças ou orientando-as sobre o comportamento à mesa. 
Controla os horários de repouso das crianças, preparando a cama, ajudando-as na troca de roupa, 

para assegurar o seu bem-estar e saúde. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Iniciativa / Complexidade: 

- recebe instruções e orientação constantes. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo. 

EXPERIÊNCIA: nenhuma. 

RESPONSABILIDADES: 

Dados Cont1denciais: nenhum. 
Patrimônio: nenhuma. 
Segurança de Terceiros: pela integridade física das crianças. 
Sueervisão: nenhuma. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

-Nonnal 
- Trabalha com crianças e recém nascidos, exigindo cuidado especiais e atenção constante; 
- Exerce jornada em horário nonnal, sujeito a trabalho em dias de ponto facultativo. 

-  ._ ........ _-_ ... _-
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ANEXO II 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: OPERADOR DE MÁOUINAS 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 HORAS SEMANAL 

IPROCESSO SELETIVO: • 

CONCURSO PUBLICO 

ESFORÇO FíSICO: 
normal IESFORÇO MENTAL: 

constante IESFORÇO VISUAL: 
constante 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Descricão Sumária:- Opera máquinas automotivas, assim como, motoniveladora, retroescavadeira, pá 
carregadeira, trator, trator de esteira, roçadeira, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, 
nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar terrenos para plantio de lavouras 
diversas, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando 
na execução de obras públicas. 

Descricão Detalhada:

Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução 
de suas tarefas. 

Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, 
para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos. 

Opera máquinas de abrir canais e drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros. 
Opera equipamentos de drenagem para aprofundas e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e 

cascalho. 
Opera máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar 

estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso. 
Opera máquinas providas de laminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e 

outras obras. 
Opera máquinas para atender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para 

posicioná-la segundo as necessidades do trabalho. 
Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, 

assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar 
material, mover pedra, terra e materiais similares. 

Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, 
cortes de barrancos, acabamentos e outros. 

Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade. 

Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la segundo as 
necessidades do trabalho. 

Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e veiculos de carga pesada, os materiais 
escavados, para o transporte dos mesmos. 

Efetua serviço de manutenção de máquinas, abastecendo-a, lubrificando-a executando pequenos 
reparos, para assegurar seu bom funcionamento. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Iniciativa I Complexidade: 

- executa tarefas variadas ou de natureza complexa, que requerem conhecimentos práticos, com 
iniciativa própria; atualização permanente e realização de cursos de capacitação; recebe instruções do 
superior imediato. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo. Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
"D"; 

EXPERIÊNCIA: nenhuma (concurso) 

RESPONSABILIDADES: 

Dados Confidenciais: nenhum. 
Patrimônio: pelas máquinas, equipamentos e ferramenta que utiliza. 
Segurança de Terceiros: total, relativa à área de execução do serviço com relação a pedestres e 

ajudantes. 
Supervisão: nenhuma. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

Nonnal; serviços realizados ao ar livre; 
Trabalha em todas as vias e logradouros públicos; e, eventual e excepcionalmente, em 
propriedades privadas do município; 
Exerce jornada em horário nonnal, estando sujeito a jornada extraordinária em qualquer dia da 
semana e horário, confonne escala do Departamento por emergência ou necessidade dos 
serviços públicos; 
Está sujeito a calor, frio, chuva, e poeira; à exposição a produtos químicos e a elementos 
desagradáveis; 
Sujeito a acidentes; deve observar estritamente as nonnas de segurança; necessita usar 
equipamentos de segurança. 
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ANEXO UI 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ELETRICISTA 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 HORAS SEMANAIS 

PROCESSO SELETIVO: 

CONCURSO PÚBLICO 

ESFORÇO F1SICO: 
normal 1ESFORÇO MENTAL: 

constante IESFORÇO VISUAL: 
normal 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sumária:- instala e faz manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos 
elétricos em geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos 
de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. 

Descrição Detalhada:

- Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fIXando os quadros de distribuição. caixa de fusíveis ou 
disjuntores. utilizando forramentos manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação 
elétrica. 

- Efotua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia. utiliza alicates, chaves. conectores e materiais isolantes, 
testando posteriormente a ligação. para completar o serviço de instalação. 

- Promove instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, pameIS, interruptores, 
disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras 
ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia. 

- Realiza a instalação e manutenção de ornamentos de rua, festas, desfiles e outras solenidades 
programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos 
desejados. 

- Promove a instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores, 
utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia 
elétrica. 

- Executa a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes 
danificadas, para assegurar o seu perfoito funcionamento. 

- Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e 
reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

- Dar manutenção de irrfraestrutura na rede de iluminação pública, inclusive com troca de lâmpadas, 
reatores, fios, hastes e que mais for necessário para a conservação. 

Iniciativa / Complexidade: 

- Executa tartifas variadas e complexas que exigem conhecimentos práticos e iniciativa própria; recebe 
orientação e supervisão do superior imediato. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo; e capacitação em redes secundárias. 

EXPERIÊNCIA: nenhuma. 

~ 
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RESPONSABILIDADES: 

Dados Confidenciais: nenhum. 
PatrimlJnio: pelos equipamentos, materiais eferramentas que utiliza. 
Segurança de Terceiros: possibilidade de acidentes de natureza grave. 
Supervisão: treina e orienta a execução das tarefas dos ajudantes e dos servidores usuários. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

Está sujeito à trabalho externo; corre risco de acidentes; necessita usar equipamentos de 
segurança. 
Trabalha em todas as unidades administrativas do município; 
Exerce jornada em horário normal e em sistema de plantões, em qualquer dia da semana e 
horário, conforme escala do Departamento; 
Está sujeito à descarga elétrica, à exposição a intempéries climáticass; necessita usar 
equipamentos de segurança. 

f 


J 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 - FONE (17)36371123 - FAX 36371146 - CEP:15355-000 


CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br 



