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LEI N°. 903/2011
Cria Cargos no Quadro de Provimento
Efetivo do Peder Executivo Municipal e
da outras providencias.

A PR IDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuicoes conferidas em lei, faz saber que o Plenario
da Camara a ovou e o Prefeito Municipal sanciona e faz publicar a seguinte lei:

. 1° - Ficam criados no Quadro de Pessoa! do Poder Executivo
s
Municipal
Cargos de Provimento Efetivo de Educador de Creche, Educador
Auxiliar de Creche, Coordenador Pedag6gico, Tecnico Agricola, Agente de Transite,
Bibliotecario, Auditor Fiscal previstos no Anexo I, parte integrante desta Lei:
Art. 2° - A qualificacao para o ingresso nos cargos, o vencimento basico,
a carga horaria e a quantidade de vagas criadas por essa Lei sac os constantes da
tabela contida no Anexo L parte integrante desta Lei.
Art. 3° - Os cargos de que trata o artigo anterior serao providos mediante
previa aprovacao em concurso publico de provas ou provas e titulos . de acordo com
o grau de atribuicoes e responsabilidades do cargo, conforme previsto na Legisla9ao
Municipal.

§ 1 ° - Fica criada comissao que acornpanhara todos os procedimentos
para a realizacao da selecao publica de que trata este artigo, com a participacao de
no minimo dais vereadores e de ate dais representantes da sociedade civil
organizada.

§ 2° - Na inoicacao dos vereadores cabera ao Plenario da Camara
Municipal. em deliberacao em Sessao Ordinana, fazer a indicacao de seus
representantes.
§ 3° - No tocante a representatividade da sociedade civil organizada, a
escolha se dara mediante deliberacao em conformidade com aos criterios utilizados
na escolha dos conselheiros municipais ou, em caso de diversas indicacoes. em
delioeracao pr6pria entre os interessados. obedecendo ao numero de vagas
disponiveis.
Art. 4° - A investidura nos cargos pubticos criados por esta Lei e
permitida aos candidates que comprovem preencher, dentre outros legalmente
;xigidos
exigidos, os requisites previstos nesta Lei, bem coma os que vierem a ���
pelo Edital do Concurso.
\
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Art. 5° - As despesas decorrentes da aphcacao desta Lei correra
de dotacoes orcamentarias especificas.

a co�

Art. 6° - Esta lei entrara em vigor na data da sua publicacao, revogadas
as disposicoes em contrario.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA
S\RRINHA, ESTADO DA BAHIA, 06 de julho de 2011.
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Anexo I a LEI N°. 903/2011
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Anexo II a LEI N°. 903/2011
CARGO: EDUCADOR DE CRECHE
NIVEL II
\

ATRIBUl(;OES

I - Planejar. desenvolver, avaliar, e registrar atividades educacionais e recreativas
visando o desenvolvimento global das criancas na faixa de O a 03 anos de idade;
II - Planejar as atividades de classe e extraclasse. envolvendo a selecao de
objetivos, conteudos e metodologias de trabalho, bem como o procedimento de
avaliacao e controle de desempenho da crianca:

Ill - Elaborar atividades e confeccao de material necessario para desenvolver a
proposta de trabalho:
IV - Acompanhar e registrar diariamente observacoes sabre o desenvolvimento da
crianca, procurando identificar necessidades de ordem fisica, social e mental:

V - Manter contato com os pais eiou responsaveis para troca de intorrnacoes, bem
coma para esclarece-tos quanta a acao educativa desenvolvida e sabre problemas
ocorridos ou observados com as criancas ap6s comunicar a direcao da unidade;
�I

- Coordenar e supervisionar as atividades de classe, bem como as desenvolvidas
na area de recreacao:

VII - Zelar, conservar e organizar o material de uso pedag6gico que utilize no
trabalho com as cnancas, incentivando a construcao destes naoitos:
VIII - Desenvolver todas as atividades com profissionalismo e atencao, necessaries
ao desenvolvimento global da crianca:
IX - Manter o Diretor/Professor Coordenador informado de
desenvolvido com o grupo de criancas sob sua responsabilidade:

todo

trabalho

X - Zelar pela seguranc;;a e bem estar das criancas sob sua responsabilidade;
XI - Participar de reuni6es de estudo e outros eventos de forrnacao continuada:
XII - Participar da elaboracao do Projeto Politico -Pedag6gico da unidade escolar:
'«Ill - Comprometer-se com o desenvolvimento do trabalho na unidade, colaborando
c� os demais funcionarios:
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CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO
NiVEL Ill
\

ATRIBUl<;OES

I - Coordenar o planejamento e a execucao das acoes pedag6gicas nas Unid�es
Escolares e/ou Secretaria Municipal de Educacao:
II - articular a elaboracao participativa do Projeto Pedag6gico das Escolas;
�

Ill - acompanhar o processo de implantacao das diretrizes da Secretaria Municipal
de Educacao relativas avaliacao da aprendizagem e dos curriculos, orientando e
intervindo junta aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessario:

a

IV - avaliar os resultados obtidos na operacionalizacao das acoes pedag6gicas,
visando a sua orientacao:
V - coordenar e acompanhar as atividades dos norarios de Atividade Complementar
em Unidades Escolares. viabilizando a atualizacao pedag6gica em service:

_

VI- sstimular, articular e participar da elaboracao de projetos especiais junto
c��unidade escolar:

a

�I - elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensaveis ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola;
VIII - elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direcao da Unidade
Escolar. os pianos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do
sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relacao a aspectos pedag6gicos.
administrativos, financeiros, de pessoal e de recurses materiais;
IX - promover acoes que otimizem as relacoes interpessoais na comunidade
escolar:
X - divulgar e analisar. junto a comunidade escolar. documentos e projetos do Orqao
Central, buscando irnplernenta-los nas Unidades Escolares, atendendo as
peculiaridades locals:
XI - analisar os resultados de desempenho dos alunos. visando a correcao de
desvios no Planejamento Pedag6gico:
\x11 - propor e planejar acoes de atualizacao e aperteicoamento de professores e
t�icos, visando a melhoria de desempenho profissional.

�
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XIV - Registrar diariamente a presence e ausencia das criancas:
XV - Participar das atividades referentes aos cuidados pessoais: necessidades
fisiol6gicas (troca de fraldas, banho, uso de sanitario, escovacao dos dent es. etc.),
mementos de refeicoes e repouso das criancas em sua permanenci�diaria na
�
unidade:
XVI - Acompanhar a crianca a Unidade de Saude mais pr6xima, em caso de
ernerqencia medics junto com outro representante da escola;
XVII - Ministrar medicacao as criancas, quando necessario, seguindo as prescricoes
medicas contidas na receita;
XVIII- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
CARGO: EDUCADOR AUXILIAR DE CRECHE
NIVEL I
ATRIBUICOES
�

Auxiliar o Educador de Creche na etaboracao e execucao das atividades
educacionais e recreativas das criancas na faixa de O a 03 anos de idade visando o
desenvolvimento global das criancas:
11 - orientar. acompanhar e cuidar dos educandos nos mementos de higiene corporal
e necessidades fisioloqicas (troca de fraldas. banho. use de sanitano, escovacao dos
dentes. etc.):
Ill -- auxiliar e orientar a crianca nos mementos das refeicoes e do repouso;
IV - participar da elaboracao do Projeto Poli tico - Pedag6gico da unidade escoiar;
V - Realizer atividades que promovam um ambiente de crescimento, socielizacao e
aprendizagem das criancas da creche atraves do canto, danca, cornea e ginastica;
VI- participar de reuni6es e planejamentos organizados pela Secretaria Municipal de
Educacao tanto quando lotado em creche municipal quando em unidade escolar do
Ensino Fundamental que ofereca a modalidade Creche;
VII -\sempenhar outras atividades correlatas e afins.
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XIII - conceber. estimuiar e implantar inovacoes pedag6gicas e divulgar as
experiencias de sucesso, promovendo o mtercarnbio entre Unidades Escolares: \
XIV - identificar, orientar e encaminhar, para services especializados - Centro de
Atendimento a Pessoas com Necessidade Especiais (CAPENE). alunos que
apresentem necessidades de atendimento diferenciado:
XV - promover e incentivar a realizacao de palestras, encontros e similares, com os
grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para educacao preventiva
integral e cidadania;
XVI - proper, em articulacao com a direcao, a implantacao e implernentacao de
medidas e acoes que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e
o sucesso escolar dos alunos
XVII - organizar e coordenar a irnptantacao e implementacao do Conselho de Classe
numa perspectiva inovadora de mstancia avaliativa do desempenho dos alunos:
XVIII - promover reuni6es e encontros com os pais, visando a inteqracao
escola/familia/comunidade para promocao do sucesso escolar dos alunos;
XIX - estimular e apoiar a criacao de Conselhos Escolares, Associacoes de Pais, de
Gremios Estudantis e outras que contribuam para o desenvolvimento e a qualidade
�ducagao:
��XX - exercer outras atribuicoes correlatas e afins.

"'

CARGO: TECNICO AGRICOLA
ATRIBUl<;OES
I - Prestar assistencia aos aqricultores sobre metodos de cultura. bem coma sabre
meios de defesa e tratamento contra pragas e molestias nas plantas:
II - Realizar cultura experimental atraves de plantio de canteiros. bem como efetuar
calculo para aoubacao e preparo da terra; informar aos lavradores sobre a
conveniencia de introducao de novas culturas e equipamentas indicados para cada
lavoura. bem como a manutencao e conservacao dos mesmos;
orientar os criadores. fazendo dernonstracoes praticas sobre rnetodos de
nacao, de criacao e contencao de animais, bem coma sobre processes
uados de limpeza e desinteccao de estabulos, baias. tambos:

�
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IV - auxiliar o veterinario nas praticas operat6rias e tratamento dos animais,
� 1
ecoes,
controlando a temperatura, administrando rernedios, aplicando
supervisionando a distnbuicao de alimentos, colaborar com experim tacao
zootecnica: realizar a inserninacao artificial: colaborar na orqanizacao de expo icoes
rurais, acompanhar o cesenvolvimento da producao de leite e verificar o respective
teor de gordura; dar orientacao sobre industrias rurais e conserves laticfnios,
executar outras tarefas correlatas.
CARGO: BIBLIOTECARIO
ATRIBUl<;OES
I - Difundir a importancia da leitura e os beneficios do uso da intorrnacao:
II - Preservar e disseminar o conhecimento;
Ill - Analisar os recursos e as necessidades de informacao da comunidade em que
esta inserido;
IV - Forrnular e implementar politicas para o desenvolvimento de services da
biblioteca:
V - Promover programas de leitura e eventos culturais:

fllt

� Planejar polfticas para os services da biblioteca, definindo objetivos,
prioridades e services, de acordo com o Projeto Politico Pedag6gico da Secretaria
Municipal de Educacao:
VII - Participar do Planejamento do Projeto Polftico-Pedag6gico e do Planejamento
Estrateqico Situacional das Unidades Educativas:
VII I - Promover treinamento da equipe da biblioteca;
IX - Orientar o usuario para leitura e pesquisa;
X - Processar o acervo, atraves de tecnicas bibliotecon6micas;
XI - Realizar estatisticas dos services da biblioteca;
XII - Oferecer orientacao sobre o funcionamento da biblioteca;
XIII - Prestar atendimento aos usuarios:
a,quisi(:ao
�V
de acervo:
- Executar a politics de selecao e

�

�
�
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XV - Efetuar parcerias com organismos relacionados

a educacao e areas afin\

XVI - Orientar os usuarios na norrnalizacao de trabalhos;
XVI I - Restaurar o acervo e zelar par sua conservacao:
XVIII - Realizar outras atividades correlatas com a funcao
XIX- Desempenhar outras ativrdades correlatas e afins.

!!"'

CARGO: AGENTE DE TRANSITO
ATRIBUl<;OES

1- Fazer cumprir as normas estabelecidas na Lepislacao de transito, por meio do
poder de policia administrativa, no arnbito da circunscricao do Municipio e de acordo
com as cornpetencias definidas no C6digo de Transite Brasileiro ( lei no 9.503, de 23
de setembro de 1997).
2 - Atuar rotineira e sistematicamente na fiscatizacao. orientacao e controle do
transito, com o objetivo de proporcionar a livre circulacao de bens, pessoas e
veiculos;

,.,

3 - Observar rotineiramente as condicoes operacionais e fisicas das vias do
Municipio, especialmente quanta ao aspecto da sequranca, trafegabilidade e fuidez
das mesmas;

�

Observar rotineiramente as condicoes operacionais e fisicas dos equipamentos
sinalizacao e de outros que. direta ou indiretamente, interfiram no desempenho e
sequranca de veiculos e pedestres;

5 - Acompanhar, orientar e ordenar. em campo, o desempenho das principals vias
urbanas, especialmente nos horarios e situacoes criticas:
6 - Auxiliar na orientacao e travessia de pedestres, especialmente nos locais criticos
ou de grande fluxo;
7 - Auxiliar na implantacao de projetos e alteracoes de circulacao de transito, em
situacoes programadas e emergenciais;
8 \. Participar de atividades de tiscalrzacao complementares ao policiamento de
tran§ito:

.

.
�
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,

g - Participar das campanhas educativas do transito desenvolvidas pelos 6rgao�
�
controle do Transite;
·,.

1 O - Operar equipamentos de comunicacao e de col eta eletr6nica de dados, bem
coma outros necessaries ao desempenho de suas atividades:
11 - Dirigir os veiculos destinados ao desempenho dos services de fiscalizacao e
monitoracao do transito:
12 - Aplicar autuacoes de intracoes de transito, no arnbito de sua circunscricao e
competencia;
13 - Elaborar relat6rios relativos as atividades desempenhadas; e
14 - Executar outras atividades que lhe forem atribuidas pelos orqaos de controle.

CARGO: AUDITOR FISCAL
ATRIBUl<;OES
I - Carater privativo para o Auditor Fiscal
�laborar
relat6rios, coleta de dados de interesse tributario, atraves de exames de
livros e documentos fiscais e outras fontes para identificar contribuinte irregulares:
Ill - Elaborar pareceres para auxiliar decis6es da autoridade superior fazendaria em
processos administrativos fiscals:
IV - Auditar os processes da area de administracao tributaria-financetra e, emitir
pareceres parciais e/ou conclusivo de documentos auditados;

V - P!anejar, controlar e executar as atividades relatives
fiscal no tocante a:

a fiscalizacao

de leqislacao

VI - Arrscadacao de impastos e taxas de cornpetencia do Municfpio e repasses
Estaduais;
VI - Auditar estabelecimentos considerados suportes de receitas, envolvendo alta
lexidade de atividades econ6mica bem como a substituicao tributaria.
VIII - Con ituir, mediante lancarnento, o credito tributario:

Av. Manoel Novais, N° 735, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000.
Tel. I Fax: 75.3261.2315, Fax 3261.7930- CNPJ:!3.347.406/0001-97

IX - Elaborar e proferir decis6es ou delas participar em processes adminis;ivofiscal, bem como em processes de consulta, restituicao ou cornpensacao de tri utos
e de reconhecimento de beneff cios fiscais:
X - Executar procedimentos de tiscalizacao. praticando os atos definidos na
leqislacao especifica inclusive os relacionados a apreensao de livros, documentos,
materiais. equipamentos e assemelhados;
XI - Examinar a contabilidade de sociedades ernpresanars, empresanos, orqaos,
entidades, fundos e demais contribuintes, nae !hes aplicando as restricoes previstas
nos arts 1.190 a 1.192 do C6digo Civil e observando o disposto no art. 1.193 do
mesmo diploma legal;
�

- Proceder a orientacao do sujeito passivo no tocante
leqislacao tributaria:

a

interpretacao da

XIII - Supervisionar as demais atividades de orientacao do contribuinte;
XIV -\m. �arater geral, exercer as demais atividades inerentes
Fazend�nicipal

a

cornpetencia da

