
Prefeitura :Jvlunicipa{de ÇJuzo{ândia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sAo PAULO 

Lei Complementar n° 020, de 03 de março de 2015. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE 
PRO~ENTO EFETIVO 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: 

Artigo 1° Ficam criados e inclusos na Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, definida pela Lei nO 840, de 23 de outubro de 2001, 
05 (cinco) cargos de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
FEMININO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal e Padrão de 
Vencimentos "A". 

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. 

Artigo 2° Ficam criados e inclusos na Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, definida pela Lei nO 840, de 23 de outubro de 2001, 
05 (cinco) cargos de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
MASCULINO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal e Padrão de 
Vencimentos "A". 

Parágrafo único - As atribuições e requisitos do cargo criado por este 
artigo estão definidos pelo anexo n, que passa a fazer parte integrante da presente lei. 

Artigo 3° Aplicam-se aos cargos ora criados, toda a legislação vigente no 
âmbito do território municipal. 

Artigo 4° As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão 
porco erbas próprias orçamentárias, suplementadas, se necessário. 

A . o 5°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogan o-se as ~~s em contrário. 

~<eituraMunicipal de Guzolândia, aos 03 de março de 2015< 

~« 
Luiz Antonio Pe' e Carvalho 

\. 

\, 
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ANEXO I 


DENOMINAÇÃO DO CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 

JORNADA DE TRABALHO: UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

40 HORAS SEMANAIS TODOS OS DEPARTAMENTOS 

IAREA DE RECRUTAMENTO: PROCESSO SELETIVO: 

AMPLA CONCURSO PÚBliCO 

ESFORÇO FtSICO: IESFORÇO MENTAL: IESFORÇO VISUAL: 

constante nenhum nenhum 


PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sumária:-:- Executa serviços em diversas áreas da organização de todas as Unidades 
Administrativas, exercendo tarefas de natureza de apoio operacional e/ou operacional simples, limpeza e 
manutenção de próprios públicos ou de vias, parques, praças e jardins públicos, notadamente em serviços 
que exigem menor rigor flSico; assegurando-lhes condições de higiene e segurança, e outras atividades 
correlatas. 

Descrição Detalhada:

- Efetua os serviços correlacionados com a limpeza e manutenção da Funerária, do Velório Municipal e 
do Cemitério; assim como auxilia no preparo e sepultamento dos cadáveres; 
• Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção dos prédios públicos, realizando a limpeza e 
conservação de móveis, equipamentos e utensílios das Unidades Administrativas, vigiando para assegurar 
o asseio, ordem e segurança do prédio e bem-estar de seus ocupantes; 
- Inspeciona as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os trabalhos de limpeza, 
remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o bem estar dos ocupantes das unidades 
administrativas; 
- Auxilia o cozinheiro no preparo de alimentos, selecionando ingredientes necessários ao preparo da 
merenda escolar; assim como, auxilia ou promove a distribuição de merenda escolar nas unidades 
escolares; 
- Promove e/ou auxilia no recolhimento de louças, talheres e utensílios empregados no preparo, 
distribuição ou consumo das refeições; assim como na realização da lavagem dos mesmos; 
- Realiza e zela pela limpeza e higienização de cozinhas, copas, e sanitários, para assegurar a conservação 
e o bom aspecto dos ambientes nos prédios públicos; 
- Solicita a aquisição e/ou reposição de estoques de materiais de limpeza e utensílios de limpeza e 
higienização, e de consumo nas copas e cozinhas; promovendo o adequado acondicionamento dos 
mesmos e zelando pela segurança e conservação destes; 
- Efetua e/ou auxilia na limpeza de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros 
públicos, capinando, lavando, varrendo, transportando entulhos, utilizando-se dos equipamentos 
adequados; 
- Recolhe os lixos e detritos, depositando-os em locais apropriados, para facilitar a coleta e remoção; 
- Zela pela conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 
armazenando-os nos locais adequados; 
- Executa outras tarefas correlacionadas determinadas pelo superior imediato. 

Iniciativq / Complexidade: 

- Planeja suas atividades; executa tarefas de natureza prática e rotineira, que exigem conhecimentos 
práticos; recebe supervisão do superior imediato. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto  4"Série do 1° Grau. 

EXPERIÊNCIA: nenhuma. 

RESPONSABILIDADES: 

Dados Confidenciais: nenhum. 
Patrimônio: pelos equipamentos, materiais e instrumentos que utiliza. 
Segurança de Terceiros: nenhuma. 
Supervisão: nenhuma. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

- Trabalha em todas as unidades administrativas, setoriais e vias e logradouros públicos, urbanos e 
rurais do município; 

- Exerce jornada em horário normal e está sujeito a jornada extraordinária em sistema de plantões, 
em qualquer dia da semana e horário, conforme escala do Departamento correspondente; 

- Está sujeito à contaminação, à exposição a produtos químicos, a elementos desagradáveis; 
possibilidade de risco de acidentes; eventualmente necessita usar equipamentos de segurança. 
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ANEXO II 


DENOMINAÇÃO DO CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO" 


JORNADA DE TRABALHO: 

40 HORAS SEMANAIS 

AREA DE RECRUTAMENTO: 

AMPLA 

UNIDADE DE LOTAÇAO: 

TODOS OS DEPARTAMENTOS 

PROCESSO SELETIVO: 

CONCURSO PÚBLICO 

ESFORÇO FíSICO: 
constante IESFORÇO MENTAL: 

nenhum IESFORÇO VISUAL: 
nenhum 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Descricllo Sumdrla:Executa serviços em diversas áreas da organização de todas as Unidades 
Administrativas, exercendo tarefas de natureza de apoio operacional e/ou operacional simples, em 
obras públicas, conservação de cemitérios e manutenção de próprios públicos ou de vias, parques, 
praças e jardins públicos, notadamente em serviços que exigem maior rigor fisico; e outras atividades 
correlatas. 

Descricllo Detalhada:

- Auxilia nos serviços de annazenagem de materiais leves e pesados, acondicionando em prateleiras ou 
pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; 

- Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, 
podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; 

- Efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros 
públicos, capinando, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, pintando guias e pés de 
árvores ou postes e de redutores de velocidades dispostos nos passeios públicos, buscando melhorar o 
aspecto do município; 

- Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de 
sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres; 

- Efetua os serviços correlacionados com a limpeza e manutenção da Funerária, do Velório Municipal e 
do Cemitério; assim como auxilia no preparo e sepultamento dos cadáveres; 

- Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e 
mercadorias, valendo-se do esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos 
trabalhos; 

- Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra e outros materiais, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na 
abertura de novas vias; 

- Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando 
ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações; 

- Apreende animais soltos em vias públicas, laçando-os e os conduzindo a locais apropriados, para evitar 
acidentes e garantir a saúde da população; 

- Auxilia no assentamento de tubos de concreto, galerias, pontes e demais serviços de engenharia, de 
pedreiro ou de carpintaria, marcenaria, e outros do gênero, transportando materiais e segurando-os 
para garantir a correta instalação; 

- Prepara argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando os materiais necessários na proporção 
adequada, para assentamento de tijolos, pisos, pinturas de paredes e outros; auxiliando no 
assentamento de tijolos, pedras, pisos e lajotas; 

- Executa a abertura de valas e auxilia na abertura de paredes para instalação de tubos, condutores ou 
tubulação 

- Auxilia no serviço de oficina e mecânica, de borracharia, do lavador, de serralheria, e outros do gênero, 
executando serviços de montagem, desmontagem e reparos de pneus, de peças, lavando veiculos, 
máquinas e equipamentos, auxiliando ou soldando ferragens, etc.; 1/ 
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- Executa trabalhos de manutenção e conservação de vias urbanas e estradas e caminhos rurais, tais como: 
limpeza de esgotos, galerias e bueiros, desmanche, manutenção ou construção de cercas, manutenção e 
ou construção de pontes e mata-burros, capina, roçagem e limpeza de vegetação; 

- Auxilia os motoristas e operadores de máquinas rodoviárias durante operações em serviços que 
requerem o auxilio de ajudante, assim como de todos os outros serviços correlacionados com a 
manutenção da frota; 

- Percorre os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, promovendo a coleta do lixo domiciliar 
doméstico, bem como do lixo comercial e industrial. despejando-os em veiculos destinados a este fim, 
cuidando destes desde a coleta até a destinação fInal; assim como, promovendo o recolhimento de 
entulhos de construção ou de limpeza de terrenos, colocados sobre as calçadas, contribuindo para a 
limpeza urbana; 

- Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção dos prédios públicos, realizando a limpeza e 
conservação de móveis, equipamentos e utensilios das Unidades Administrativas, vigiando para 
assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e bem-estar de seus ocupantes; 

- Zela pela conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 
armazenando-os nos locais adequados; 

- Auxilia na realização de atividades de instalação ou conservação de redes de água e esgoto em próprios 
públicos; 

- Auxilia na construção, recuperação, instalação e/ou manutenção dos serviços de carpintaria, 
eletricidade, hidráulica, solda, marcenaria, mecânica, funilaria, pintura e alvenaria, utilizando 
ferramentas, equipamentos e materiais apropriados, para assegurar a realização do trabalho específico 
de cada setor; 

- Executa serviços de conservação e manutenção dos prédios e instalações do Centro de Desenvolvimento 
Agrícola e da Horta Municipal, auxiliando na realização de serviços específicos realizados por 
técnicos; 

- Executa outras tarefas correlacionadas determinadas pelo superior imediato. 

Iniciativa / Complexidade: 

- Planeja suas atividades; executa tarefas de natureza prática e rotineira, que exigem conhecimentos 
práticos; recebe supervisão do superior imediato. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental incompleto - 4°Série do 10 Grau. 

EXPERIÊNCIA: nenhuma. 

RESPONSABILIDADES: 

Dados ConCuJenciais: nenhum. 

Patrimônio: pelos equipamentos e materiais que utiliza. 

Segurança de Terceiros: nenhuma. 

Supervisão: nenhuma. 


AMBIENTE DE TRABALHO: 

Trabalha em todas as unidades administrativas, setoriais e vias e logradouros públicos, urbanos e 

rurais do município; 

Exerce jornada em horário normal e está sujeito a jornada extraordinária em sistema de plantões, 

em qualquer dia da semana e horário, conforme escala do Departamento correspondente; 

Está sujeito à contaminação, à exposição a produtos quimicos, a elementos desagradáveis; 

possibilidade de risco de acidentes; eventualmente necessita usar equipamentos de segurança. 
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