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Poções

Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - ESTADO DA BAHIA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PEDIDOS DE ÁGUA DE 20/06/2022 A 22 /06/2022
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NOME

REGIÃO

IZABEL FERREIRA DA SILVA

BOM JESUS DE CIMA

PONTO
DE
REFERÊNCIA
PRÓXIMO A CASA DE JOEL PALMEIRA

MARIA MOREIRA DE FRANÇA – MARIA DE CHINA

BOM JESUS DE CIMA

PRÓXIMO A CASA DE JOEL PALMEIRA

ELISNEI ARAÚJO MACEDO

MULUNGU – 1

PRÓXIMO A CASA DE JONAS

LUCAS DA SILVA SOUZA

MURIÇOCA

PRÓXIMO A CASA DE MANOEL CURCINO

JULIETE MARIA DOS SANTOS

LOTEAMENTO ZÉ BIU

ANICIDE DE OLIVEIRA SILVA

LAGOA DA SERRA

PRÓXIMO AO COLÉGIO

GIDALVA TRINDADE DA SILVA

LAGOA DA SERRA

PRÓXIMO AO COLÉGIO

LUCAS SILVA ROCHA

LAGOA DA PEDRA – RIO DO BEZERRO

ROBERIO CAETANO DE SOUSA

BOM JESUS DE CIMA

PROX. A CASA DE EDIENE

MICAELA SANTOS FERREIRA

BOA SORTE

PROX. AO HARAS DE VAL

JOSE FERREIRA DA SILVA – ZÉ DO FACÃO

MULUNGU II

PROX. A NALDO

ANTONIO ALVES DA SILVA

VARGEM DA JOANA

PROX. A CASA DE TIM

OTÁVIO TEIXEIRA COELHO

BOM JESUS DE CIMA- KM 16

PROX. A CASA DE JURACI

LINDAURA ALVES DA SILVA

BOM JESUS DE CIMA- KM 16

PROX. A CASA DE JURACI

MARIA NOVAES DA SILVA

SÃO JOSÉ I

PROX. A CASA DE MARIA

ELSON FRANÇA BATISTA

MULUNGU II

PROX. A CASA DE CASSIMIRO

SÃO JOSÉ II

PROX. A ENTRATDA DO ROÇADO GRANDE

SELMA COSTA SOUSA
DANIEL PIERRE DA PAIXÃO

RIO DO BEZERRO

PROX. AO BAR DE XUXIHA

HELENICE SANTOS SILVA

SÃO JOSÉ II

PROX. AO BAR DE MARCELO

NEUSA CRISTINA DE JESUS

SÃO JOSÉ II

PROX. AO BAR DE MARCELO

ANIVALDO CRISTINO DOS SANTOS

SÃO JOSÉ II

PROX. AO CEMITÉRIO

JOSÉ ROMUALDO DA SILVA NETO

SÃO JOSÉ II

ZÉ DA FORTE CEL

ELIELMA DE JESUS DA GLÓRIA

SÃO JOSÉ II

PROX. A CASA DE ROSILDA

VALDECI PEREIRA DA SILVA

SÃO JOSÉ I

PROX. A IGREJA

EDINEI BOMFIM GALDINO FREIRE

PIEDADE I

PROX. A CASA DE ALCIDES

SALVADOR CONCEIÇÃO DA SILVA

PIEDADE II

EM DIREÇÃO A LAGOA NOVA

VALDECI INÁCIO DE OLIVEIRA - CORINTIANO

BOA SORTE

PROX. AO POSTO JORGINHO

ERNANDES DE SOUSA CAMPOS

MUNDO NOVO I

PROX. A CASA DE DIONERCIO

CREMILDA PIERRE DA PAIXÃO

RIO DO BEZERRO

PROX. AO BAR DE XUXINHA

HELENA ROSA DE JESUS

RIO DO BEZERRO

PROX. AO BAR DE XUXINHA

MARIA DA GLÓRIA DA PAIXÃO - GUDINHA

RIO DO BEZERRO

PROX. AO BAR DE XUXINHA

MARCELO BARBOSA REIS

ESPIRITO SANTO

PROX. AO BAR DE CAL

JURACI RODRIGUES DE SOUSA – TICANO

BOM JESUS DE CIMA

PROX. A CASA DE AMAURI

MARIA DE GERONIMO

SÃO JOSÉ I

DEPOIS DO COLÉGIO

LORIVAL MOREIRA FRANÇA - LORO

BANDEIRA NOVA

PROX. A CASA DE SEU ROSALVO

MARIVALDO DA SILVA COSTA

LAGOA NOVA

AO LADO DE OSVALDO

EURIDES MARIA COSTA

SÃO JOSÉ II

EM FRENTE A ENTRADA DO ROÇADO GRANDE

ETELVINA ALVES VIEIRA

GAMELEIRA TRANÇADA

PRÓXIMO A CASA DE GERVINO

NATALICIO FERREIRA DASILVA

GAMELEIRA TRANÇADA

PRÓXIMO A CASA DE GERVINO

JOSÉ CARLOS SOARES ROCHA - FILHO DE ADELINA

RIO DO BEZERRO

PRÓXIMO AO BAR DE XUXINHA

NELSON RODRIGUES DA COSTA

LAGOA NOVA

PRÓXIMO A CASA DE MIRANDA

PRAÇA DA BANDEIRA, 390, CENTRO, POÇÕES-BAHIA.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Poções

OLINDA DE JESUS OLIVEIRA

MULUNGU - 1

PRÓXIMO A CASA DE FARINHA

MANOEL DA SILVA LEMOS

PEDRA PRETA - 1

PRÓXIMO A CASA DE NEI

MARIA ALEXANDRINA

MUNDO NOVO - 1

IRANI BARBOSA TELES

ROÇADO GRANDE

PRÓXIMO A CASA DE DEGA

ENEILDA PEREIRA DE SOUZA – NEI DE NADIR

PEDRA PRETA - 1

PRÓXIMO AO SALÃO COMUNITÁRIO

NORISMAR SANTOS ROCHA

LAGOA DO JOÃO

PRÓXIMO A CASA DE JOÃO DA FAVA

INALTO DE JESUS SLVA – NALDIM

MUNDO NOVO - 1

PRÓXIMO A CASA DE DIONÉZIO
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Leis

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

LEI Nº 1358/2022
DE 22 de junho de 2022.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO
DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA faz saber que
a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia, aprovou
e Eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, §
2º da Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, §2º da
Constituição Estadual e art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, o orçamento
do Município de Poções, Estado da Bahia, para o exercício de 2023 que será
elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas
estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I.

- as metas fiscais;

II.

- as prioridades da Administração Municipal;

III.

- a estrutura, organização e diretrizes para elaboração dos

orçamentos e suas alterações;
IV.

- as disposições sobre a dívida pública municipal;

V.

- as disposições sobre despesas com pessoal;

VI.

- as disposições sobre alterações na legislação tributária; e

VII.

- as disposições gerais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

CAPITULO I

Das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas,
despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o
exercício de 2023, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em
conformidade com a Portaria STN nº 375, de 08 de julho de 2020 e alterações
posteriores.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da
Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações,
Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem
recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às
determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS da Portaria STN
nº 375, de 08 de julho de 2020 e alterações posteriores, 11ª edição do Manual
de Demonstrativos Fiscais.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei,
constituem-se dos seguintes:

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.
01.01.00

DEMONSTRATIVO

DE

RISCOS

FISCAIS

E

PROVIDÊNCIAS.
02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS
02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.
02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

02.03.00

DEMONSTRATIVO

3

-

METAS

FISCAIS

ATUAIS

COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.
02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO.
02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
02.06.00

DEMONSTRATIVO

6

-

AVALIAÇÃO

DA

SITUAÇÃO

FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES.
02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA.
02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão
apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas
Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º- Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO 2023, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e
Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar
nº 101/2000, o Demonstrativo 1- Metas Anuais, será elaborado em valores
Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e
Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2023 e
para os dois seguintes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2023 e 2024 deverão
levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter
continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de
programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas,
projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice
Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 375/2020 da
STN.

§ 2º Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a
aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual,
multiplicados por 100.

§3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 375/2020, as
METAS ANUAIS DA LDO 2023, passam a conter o cálculo do percentual em
relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o
Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas
fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas,
Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida
Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou
não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº
375/2020, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR a LDO 2023,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida
do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS
TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o
Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três
Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal,
Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar
instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política
Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às
análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e
constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo
1.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o
Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações
do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a
situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A
ALIENAÇÃO DE ATIVOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
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Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do
Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a
alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados
em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência
social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e
Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer
de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a
situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO
REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea
"a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e
atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos
exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da
Portaria STN nº 375/2020, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas
Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a
Disponibilidade Financeira do RPPS. Esse artigo é aplicável apenas quando o
município possuir o regime próprio de previdência.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o
Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a
natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o
equilíbrio das contas públicas.
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§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, dentre outros.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do
aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado
a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das
Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de
eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação
de despesas de caráter continuado.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o
demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de
cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as
fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com
as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria STN nº 375/2020,
a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
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na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e
das previsões para 2023 e 2024.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os
níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou
seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não
financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá
obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das
Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas
da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a
metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela
STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal,
deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o
Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar
Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às
Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na
Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
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Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo
ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de
créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes
para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios
anteriores e da projeção dos valores para 2023 e 2024.

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o
exercício financeiro de 2023, estão definidas e demonstradas no Plano
Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas
estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2023 serão
destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos
Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à
programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2023, o Poder
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta
Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a
preservar o equilíbrio das contas públicas.

DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2023 abrangerá os
Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e
Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será
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estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em
cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2023 evidenciará as Receitas e
Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles
vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade
Social, desdobradas as despesas por função, sub função, programa, projeto,
atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria
econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em
conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações
posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária
de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá
todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2023 obedecerá entre outros,
ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas,
abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos,
Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para
2023 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária,
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico,
a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três
exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).
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Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento
da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal
colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos
e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas
memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento
da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e
nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas
dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de
limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários,
para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de
transferências voluntárias;

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura;

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros
das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais
de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de
empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte
de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação
à Receita Corrente Líquida, programadas para 2023, poderão ser expandidas
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em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2023 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei
(art. 4º, § 3º da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão
atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2023 poderá destinar
recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 3% das Receitas
Correntes Líquidas previstas e 10% do total do orçamento de cada entidade
para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também
para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na
Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III,
"b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos
fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2023,
poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para
abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram
insuficientes.

Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só
constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art.
5º, § 5º da LRF).

Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, Poções – Bahia, CEP 45.260-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQJNBQKNBOUM5MZK2NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Junho de 2022
16 - Ano XIV - Nº 1349

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30
dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira
das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral
para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para
2023 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências
voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias,
só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver
garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante
ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2023,
constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de
cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades
privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial,
recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica voltada para o
fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei
específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do
Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do
recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade
municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o
art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os
autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
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Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, é
considerado despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa,
cujo montante no exercício financeiro de 2023, em cada evento, não exceda ao
valor limite para dispensa de licitação, fixado no do art. 24 da Lei nº
8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio
público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos
orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência
voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só
serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios,
acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão
orçadas para 2023 a preços correntes.

Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de
cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada
Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação
dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001
e suas alterações.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência
de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação
para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá
ser feita por Decreto Da Prefeita Municipal no âmbito do Poder Executivo e por
Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo
(art. 167, VI da Constituição Federal).
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Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2023, se o Poder
Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos,
atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na
forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o
exercício de 2023 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder
Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações
orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas
das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício
(art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no
Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2023 serão objeto de
avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o
cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e
cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2023 poderá conter autorização para
contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital,
observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes
Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na
forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de
autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).
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Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação
pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado
primário necessário através da limitação de empenho e movimentação
financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei
autorizativa, poderão em 2023, criar cargos e funções, alterar a estrutura de
carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder
vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter
temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169,
§ 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes
atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2023.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes
em 2023, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita
Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2020, acrescida de 5%,
obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente
Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional
interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos
servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite
estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).
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Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para
reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites
estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como
terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata
o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou
funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de
Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da
Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de
materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver
também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de
servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que
não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização".

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá
conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo
esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem
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objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em
que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida
ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,
poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo
como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício
de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita,
somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, §
2º da LRF).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à
Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a
apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo
anual.
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não
cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à
sanção até o início do exercício financeiro de 2023, fica o Executivo Municipal
autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção
da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros
pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados
por insuficiência de tesouraria.
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Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos
quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente,
por Decreto do Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios
com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração
direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não
do Município.

Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Poções – Bahia, 22 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento
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MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
ARF (LRF, art 4º_, § 3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES
Descrição

PROVIDÊNCIAS
Valor

Demandas Judiciais

Descrição

191.000,00 Utilização da Reserva de Contingência

Outros Passivos Contingentes

798.000,00 Utilização da Reserva de Contingência

798.000,00

989.000,00 SUBTOTAL

SUBTOTAL

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS
Descrição

Valor
191.000,00
989.000,00

PROVIDÊNCIAS
Valor

Descrição

Valor

Frustração na Cob.da Dívida Ativa

178.500,00 Utilização da Reserva de Contingência

178.500,00

Desapropriações

206.000,00 Utilização da Reserva de Contingência

206.000,00

Calamidade Pública

284.000,00 Utilização da Reserva de Contingência

284.000,00

Outros Riscos Fiscais

206.000,00 Utilização da Reserva de Contingência

206.000,00

Aumento de salário mínimo

266.500,00 Utilização da Reserva de Contingência

266.500,00

Débitos de parcelamentos inconclusos

230.500,00 Utilização da Reserva de Contingência

230.500,00

SUBTOTAL

1.371.500,00 SUBTOTAL

1.371.500,00

TOTAL

2.360.500,00 TOTAL

2.360.500,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:08:09

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI

PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 270.595.105-91

SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 806.559.715-72
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º_, § 1º)

R$ 1,00

2023
ESPECIFICAÇÃO

2024

Valor
Valor
% PIB
Corrente Constante (a / PIB)
(a)
X 100

2025

% RCL
Valor
Valor
% PIB
(a / RCL) Corrente Constante (b / PIB)
X 100
(b)
X 100

% RCL
Valor
Valor
% PIB
(b / RCL) Corrente Constante (c / PIB)
X 100
(c)
X 100

% RCL
(c / RCL)
X 100

Receita Total

133.404.723,27 128.582.865,80

0,041

112,218 141.183.886,19 131.479.086,14

0,042

114,784 148.644.078,03 133.745.377,91

0,000

Receitas Primárias (I)

129.991.781,31 125.293.283,19

0,040

109,347 137.571.927,05 128.115.408,46

0,041

111,847 144.841.262,07 130.323.720,86

0,000

114,048

119.347.521,68 115.033.755,84

0,037

100,393 126.306.974,03 117.624.793,93

0,038

102,689 132.981.066,12 119.652.280,66

0,000

104,710
10,628

Receitas Primárias Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Transferências Correntes

117,043

12.113.657,02

11.675.814,00

0,004

10,190

12.820.034,64

11.938.801,83

0,004

10,423

13.497.448,48

12.144.589,76

0,000

1.260.650,09

1.215.084,42

0,000

1,060

1.334.161,75

1.242.453,18

0,000

1,085

1.404.659,19

1.263.869,22

0,000

1,106

105.052.320,46 101.255.248,64

0,032

88,368 111.178.183,89 103.535.937,50

0,033

90,389 117.052.866,92 105.320.576,03

0,000

92,168
0,808

920.894,11

887.608,78

0,000

0,775

974.593,75

907.601,42

0,000

0,792

1.026.091,53

923.245,66

0,000

10.644.259,63

10.259.527,35

0,003

8,954

11.264.953,02

10.490.614,53

0,003

9,158

11.860.195,95

10.671.440,20

0,000

9,339

Despesa Total

133.404.723,27 128.582.865,80

0,041

112,218 141.183.886,19 131.479.086,14

0,042

114,784 148.644.078,03 133.745.377,91

0,000

117,043

Despesas Primárias (II)

130.408.101,98 125.694.556,13

0,040

109,697 138.012.524,43 128.525.719,74

0,041

112,205 145.305.140,72 130.741.104,63

0,000

114,413

110.199.610,36 106.216.491,91

0,034

92,698 116.625.625,14 108.608.928,60

0,035

94,818 122.788.152,33 110.481.009,77

0,000

96,684

Demais Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital

Despesas Primárias Correntes
Pessoal e Encargos Sociais

63.419.127,65

61.126.870,02

0,020

53,347

67.117.255,53

62.503.701,09

0,020

54,567

70.663.748,09

63.581.071,09

0,000

55,641

Outras Despesas Correntes

46.780.482,71

45.089.621,89

0,014

39,351

49.508.369,61

46.105.227,50

0,015

40,251

52.124.404,24

46.899.938,67

0,000

41,043

Despesas Primárias de Capital

20.208.491,62

19.478.064,21

0,006

16,999

21.386.899,29

19.916.791,14

0,006

17,388

22.516.988,39

20.260.094,86

0,000

17,730

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

(416.320,67)

(401.272,94)

0,000

-0,350

(440.597,38)

(410.311,28)

0,000

-0,358

(463.878,65)

(417.383,77)

0,000

-0,365

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

(416.320,67)

(401.272,94)

0,000

-0,350

(440.597,38)

(410.311,28)

0,000

-0,358

(463.878,65)

(417.383,77)

0,000

-0,365

Dívida Pública Consolidada

169.552.193,51 163.423.800,97

0,052

142,625 160.421.652,72 149.394.473,17

0,048

130,424 155.174.215,48 139.620.995,11

0,000

122,184

Dívida Consolidada Líquida

151.233.326,93 145.767.062,10

0,047

127,215 143.089.273,87 133.253.499,91

0,043

116,333 138.408.783,60 124.535.974,22

0,000

108,983

Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias
Resultado Primário (III) = (I – II)

Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))

Receitas Primárias Advindas de PPP (VII)

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

Despesas Primárias Advindas de PPP (VIII)

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

Impacto do Saldo das PPP (IX) = (VII - VIII)

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:08:58
Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
VARIÁVEIS

2023

2024

2025

PIB real (crescimento % anual)

3,50

3,50

0,00

Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)
Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)

0,03
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
3,50

Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação
Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00
Receita Corrente Líquida - RCL

3,75

3,50

324.100.000.000,00

333.800.000.000,00

0,00

118.880.000,00

123.000.000,00

127.000.000,00
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MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2023
2024
Valor Corrente / 1,0375

Valor Corrente / 1,0738

2025
Valor Corrente / 1,1114
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MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º , Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total
Receitas Primárias (I)
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
Resultado Primário (III) = (I – II)
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida

Metas
Previstas em
2021
(a)

R$ 1,00
% PIB

118.880.000,00
121.483.056,65
118.880.000,00
123.351.902,04
(1.868.845,39)
(1.868.845,39)
150.627.359,11
145.750.762,18

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2021
ESPECIFICAÇÃO
Previsão do PIB Estadual para 2021
valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2021

0,038
0,038
0,038
0,039
-0,001
-0,001
0,048
0,046

% RCL

119,054
121,661
119,054
123,533
-1,872
-1,872
150,848
145,965

Metas
Realizadas em
2021
(b)
120.464.037,43
119.817.700,30
120.093.806,45
121.527.296,35
(1.709.596,05)
(2.361.131,68)
150.627.359,11
144.630.607,38

Variação
% PIB

% RCL
Valor (c) = (b-a)

0,035
0,034
0,035
0,035
0,000
-0,001
0,043
0,042

120,641
119,994
120,270
121,706
-1,712
-2,365
150,848
144,843

1.584.037,43
(1.665.356,35)
1.213.806,45
(1.824.605,69)
159.249,34
(492.286,29)
0,00
(1.120.154,80)

% (c/a)
x 100
1,332
-1,371
1,021
-1,479
-8,521
26,342
0,000
-0,768

VALOR
316.300.000.000,00
347.900.000.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:09:29
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MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º_, § 2º, Inciso II)

R$ 1,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO

2020

2021

%

2022

%

2023

%

2024

%

2025

%

Receita Total

0,00

118.880.000,00

0,00

126.048.464,01

4,64

133.404.723,27

5,84

141.183.886,19

5,83

148.644.078,03

5,28

Receitas Primárias (I)

0,00

121.483.056,65

0,00

122.823.719,93

2,51

129.991.781,31

5,84

137.571.927,05

5,83

144.841.262,07

5,28

Despesa Total

0,00

118.880.000,00

0,00

126.048.464,01

4,96

133.404.723,27

5,84

141.183.886,19

5,83

148.644.078,03

5,28

Despesas Primárias (II)

0,00

123.351.902,04

0,00

123.217.083,67

1,39

130.408.101,98

5,84

138.012.524,43

5,83

145.305.140,72

5,28

Resultado Primário (III) = (I – II)

0,00

(1.868.845,39)

0,00

(393.363,74) -76,99

(416.320,67)

5,84

(440.597,38)

5,83

(463.878,65)

5,28

Resultado Nominal

0,00

(1.868.845,39)

0,00

(393.363,74) -83,34

(416.320,67)

5,84

(440.597,38)

5,83

(463.878,65)

5,28

Dívida Pública Consolidada

231.268.304,92

150.627.359,11 -34,87

149.926.778,24

-0,47

169.552.193,51

13,09

160.421.652,72

-5,38

155.174.215,48

-3,27

Dívida Consolidada Líquida

228.743.702,34

145.750.762,18 -36,28

133.728.293,33

-7,54

151.233.326,93

13,09

143.089.273,87

-5,38

138.408.783,60

-3,27

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO

2020

2021

%

2022

%

2023

%

2024

%

2025

%

Receita Total

0,00

123.040.800,00

0,00

126.048.464,01

1,10

128.582.865,80

2,01

131.479.086,14

2,25

133.745.377,91

Receitas Primárias (I)

0,00

125.734.963,63

0,00

122.823.719,93

-0,96

125.293.283,19

2,01

128.115.408,46

2,25

130.323.720,86

1,72
1,72

Despesa Total

0,00

123.040.800,00

0,00

126.048.464,01

1,41

128.582.865,80

2,01

131.479.086,14

2,25

133.745.377,91

1,72

Despesas Primárias (II)

0,00

127.669.218,61

0,00

123.217.083,67

-2,04

125.694.556,13

2,01

128.525.719,74

2,25

130.741.104,63

1,72

Resultado Primário (III) = (I – II)

0,00

(1.934.254,98)

0,00

(393.363,74) -77,77

(401.272,94)

2,01

(410.311,28)

2,25

(417.383,77)

1,72

Resultado Nominal

0,00

(1.934.254,98)

0,00

(393.363,74) -83,90

(401.272,94)

2,01

(410.311,28)

2,25

(417.383,77)

1,72

Dívida Pública Consolidada

248.338.796,68

155.899.316,68 -37,22

149.926.778,24

-3,83

163.423.800,97

9,00

149.394.473,17

-8,59

139.620.995,11

-6,54

Dívida Consolidada Líquida

245.627.846,87

150.852.038,86 -39,06

133.728.293,33 -10,66

145.767.062,10

9,00

133.253.499,91

-8,59

124.535.974,22

-6,54

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
2020
2,40

2021
3,75

2022*
3,50

2023*
3,75

2024
3,50

*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:10:02

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI

PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 270.595.105-91

SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 806.559.715-72

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQJNBQKNBOUM5MZK2NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2025
3,50

Quarta-feira
22 de Junho de 2022
28 - Ano XIV - Nº 1349

Poções

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

PREFEITURA CONSOLIDADO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

%

2019

%

65.817.618,28

100,000

44.941.154,96

100,000

30.141.621,88

100,000

Reservas

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Resultado Acumulado

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

65.817.618,28

100%

44.941.154,96

100%

30.141.621,88

100%

Patrimônio/Capital

Total

2021

%

REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2021

%

2020

%

2019

%

Patrimônio

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Reservas

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Lucros ou Prejuízos Acumulados

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Total

0,00

100%

0,00

100%

0,00

100%

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:10:25
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Poções

MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
AMF - Demonstrativo 5 (lrf, art. 4º, §2º, inciso III)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis

R$ 1,00
2021
(a)
133.093,96
133.093,96
0,00
0,00

Rendimentos de Aplicações Financeiras
DESPESAS EXECUTADAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

2020
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2021
(d)

2019
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2020
(e)

0,00
2019
(f)

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Inversões Financeiras
Amortização de Dívida

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência de Servidores
SALDO FINANCEIRO
VALOR (III)

0,00
2021
(g) = ((Ia - IId) + IIIh)

0,00
2020
(h) = ((Ib - IIe) + IIIi)

133.093,96

0,00

0,00
2019
(i) = ((Ic - IIf))
0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:11:03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
EXERCÍCIO 2023
LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

2020

2021

2022 (Previsão)

RECEITAS CORRENTES
Remuneração de Depósitos Bancários
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Outras Receitas de Capital
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS
Deduções
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

OUTROS APORTES AO RPPS
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)

R$

-

R$

-

R$

-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

R$

2020

-

R$

2021

-

2022 (Previsão)

DESPESAS GERAL
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

RESERVA DO RPPS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

NÃO HÁ O QUE REGISTAR
O Municipio não possui RPPS
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MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚCIA DA RECEITA
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

Tributo

Modalidade

R$ 1,00

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO
2023

Total

2024

Compensação

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:35:56

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI

PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 270.595.105-91

SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 806.559.715-72
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MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

EVENTOS

R$ 1,00

Valor Previsto para 2023

Aumento Permanente da Receita
(-) Transferências Constituicionais
(-) Transferências ao FUNDEB
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (I) + (II)
Saldo Utilizado Margem Bruta (IV)
Novas DOCC (Despesa Obrigatória de Carater Continuado)
Novas DOCC geradas PPP (Parceria Público-Privada)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 29/04/2022 , às 16:36:29

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 270.595.105-91

BRUNO BARRETO SANGIOVANNI
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 806.559.715-72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

LEI Nº 1359/2022
DE 22 de junho de 2022.

EMENTA: Determina o reajuste salarial dos Servidores
Públicos do Magistério do Município de Poções-Bahia, e
dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA faz saber que
a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia, aprovou
e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica reajustado, no ano de 2022, o vencimento dos Servidores do
Magistério Público, da Secretaria Municipal de Educação de Poções-Bahia, no
percentual de 10% (dez por cento) do salário base.

Art. 2º- O reajuste, identificado no artigo anterior, deverá ser concedido a partir
do mês de junho do corrente.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Poções – Bahia, 22 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, Poções – Bahia, CEP 45.260-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQJNBQKNBOUM5MZK2NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Junho de 2022
34 - Ano XIV - Nº 1349

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

LEI Nº 1360/2022
DE 22 de junho de 2022.

EMENTA: Cria trezentos e noventa e sete cargos nos
quadros do serviço público municipal e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA faz saber que
a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia, aprovou
e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados, na estrutura administrativa do Município de Poções–
BA, para redistribuição entre os órgãos de sua estrutura organizativa, os
seguintes cargos:
I. 15 cargos de auxiliar de serviços gerais;
II. 01 cargo de merendeira;
III. 29 cargos de agente de limpeza pública (gari);
IV. 08 cargos de guarda municipal (vigilante);
V. 10 cargos de motorista;
VI. 04 cargos de recepcionista;
VII. 04 cargos de técnico em enfermagem;
VIII. 05 cargos de agentes de tributos;
IX. 02 cargos de agente de vigilância sanitária;
X. 04 cargos de enfermeiro;
XI. 01 cargo de ginecologista;
XII 02 cargos de psicólogo
XIII. 01 cargos de advogado;
XIV. 258 cargos de professor nível fundamental
XV. 05 cargos de magarefe
XVI . 12 cargos de oficial administrativo
XVII. 06 cargos de auxiliar de secretaria
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XVIII. 01 cargo de lombador
XIX. 01 cargo administrador do campo
XX. 01 cargo de auxiliar de enfermagem
XXI. 02 cargo de Babá
XXII. 01 cargo de carpinteiro
XXIII. 01 cargo de eletricista
XXIV. 01 cargo de engenheiro agrônomo
XXV. 01 cargo de mecânico
XXVI 02 cargos de odontólogo
XXVII. 01 operador de patrol
XXVIII. 04 cargos de pedreiro
XXIX. 01 cargo de técnico agrícola
XXX. 10 cargos de porteiro
XXXI. 03 cargos de professor de corte e costura

Parágrafo primeiro. A criação dos cargos de que tratam os incisos I à
XXXI será feita exclusivamente para regularização dos cargos providos por
concurso anteriores ao concurso edital 01/2007.
Parágrafo segundo. As atribuições dos cargos constam em tabela I
anexa.

Art.2º. A presente Lei não revoga a Lei 965/2011.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos
a partir de 1º de janeiro de 1993.
Poções – Bahia, 22 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

LEI Nº 1361/2022
DE 22 de junho de 2022.

EMENTA: ACRESCENTA ARTIGO PARÁGRAFO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 1127, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015
PARA DISPOR SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE POÇÕES E
PROCURADORES.
A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA faz saber que
a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia, aprovou
e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 1127, de 04 de janeiro de 2015, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo e parágrafo:
Art. 4º- A O vencimento básico do Procurador-Geral do Município de
Poções será igual de R$ 5.842,65 (cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais
e sessenta e cinco centavos) e o vencimento básico dos Procuradores de R$
5.258,39 (cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos).
Parágrafo único. Os Procuradores terão reajuste salarial na mesma
data que os demais servidores do município de Poções.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, com eficácia
de execução a partir do exercício subsequente ao da data de publicação desta
Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Poções – Bahia, 22 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1362/2022
DE 22 de junho de 2022.

EMENTA: Cria duzentos e sessenta e sete cargos de provimento
efetivo do Poder Executivo Municipal e autoriza a realização de
concurso público e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA faz saber que
a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia, aprovou
e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados os seguintes cargos públicos como parte na estrutura
administrativa do Município de Poções– BA:
I - 01 Mecânico
II - 02 Eletricista Automotivo
III - 02 Eletricista Predial
IV - 03 Operadores de máquina pesada
V - 03 Técnicos de Manutenção Predial
VI - 11 Motoristas categoria D ou E
VII - 20 Guardas Municipais
VIII - 01 Agente de Tributos
IX - 01 Fiscal de Obras
X - 02 Assistentes de Engenharia
XI - 02 Facilitadores Sociais
XII - 03 Auxiliares de Farmácia
XIII - 05 Agentes de Portaria
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XIV - 05 Secretários escolares
XV - 11 Digitadores
XVI - 33 Oficiais Administrativos
XVII - 01 Técnico de Patologia
XVIII - 03 Técnicos de Radiologia
XIX - 13 Técnicos de Saúde Bucal
XX - 33 Técnicos de Enfermagem
XXI - 01 Administrador de RH
XXII - 01 Arquiteto Urbanista
XXIII - 01 Engenheiro Agrônomo
XXIV - 01 Engenheiro Ambiental
XXV - 02 Farmacêuticos
XXVI - 01 Farmacêutico Bioquímico
XXVII - 01 Fonoaudiólogo
XXVIII - 01 Fonoaudiólogo
XXIX - 01 Médico Psiquiatra
XXX - 01 Médico Veterinário
XXXI - 02 Contadores
XXXII - 02 Engenheiros Civis
XXXIII - 02 Fisioterapeuta
XXXIV - 06 Fisioterapeuta
XXXV - 02 Nutricionistas
XXXVI - 02 Nutricionistas
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XXXVII - 05 Professores Fundamental I – Pedagogo
XXXVIII - 03 Professores Fundamental II – Licenciatura Matemática
XXXIX - 02 Professores Fundamental II – Licenciatura Educação Física
XL - 02 Professores Fundamental II – Licenciatura em Língua Estrangeira –
Inglês
XLI - 02 Psicopedagogos
XLII - 03 Educadores Físicos
XLIII - 04 Procuradores Jurídicos
XLIV - 05 Enfermeiros
XLV - 18 Enfermeiros
XLVI - 05 Psicólogos
XLVII - 07 Assistentes Sociais
XLVIII - 08 Médicos Clinico Geral
XLIX - 10 Médicos Clinico Geral
L - 11 Odontólogos
Parágrafo primeiro. Os requisitos de escolaridade, carga horária, atribuições
e salários dos cargos constam na tabela única anexa.
Art. 2º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo do município de Poções a
realizar concurso público para provimento dos cargos previstos nesta Lei, tanto
para provimento imediato quanto para cadastro de reserva.
Parágrafo único. Os candidatos aprovados em cadastro de reserva poderão
ser convocados durante o prazo de validade a contar da homologação do
concurso dentro da necessidade da administração pública.
Art. 3º. O prazo de validade do Concurso será de 01 (um) ano, prorrogável por
igual período,a critério da Administração, por ato expresso do Poder Executivo
Municipal.
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Art. 4º. A aprovação em concurso público a ser realizado em decorrência desta
Lei para o cadastro de reserva não gera direito líquido e certo aos candidatos,
nem obriga o Poder Público a convocar e nomear.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias própria do município.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Poções – Bahia, 22 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento
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ESTADO DA BAHIA
ANEXO ÚNICO
ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO E REQUISITOS PARA
INVESTIDURA NOS CARGOS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Mecânico
40 horas
R$ 1.672,73
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Responsabilizar-se por consertos relacionados a mecânica automotiva;
diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e a
montagem do motor, sistema de transmissão, diferencial e outras partes; realizar
manutenção de motores, sistemas e partes do veículo; instalar sistemas de
transmissão no veículo; substituir peças dos diversos sistemas; reparar
componentes e sistemas de veículos; testar desempenho de componentes e
sistemas de veículos; providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o
alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo; regular o motor: ignição,
carburação e o mecanismo das válvulas; zelar pela conservação, limpeza e
manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; fazer o controle e a
manutenção preventiva dos veículos.
FUNÇÃO:
Eletricista Automotivo

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.387,84
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar a manutenção dos sistemas eletroeletrônicos de veículos, considerando
as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, de saúde e segurança e de
meio ambiente.
FUNÇÃO:
Eletricista Predial

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.387,84
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar reparos elétricos em todo o prédio, sendo eles programados ou
emergenciais; fazer manutenções elétricas preventivas e corretivas; acompanhar
toda e qualquer manutenção, instalação ou serviço que possa comprometer a parte
elétrica do local; fazer o estudo de risco elétrico antes de qualquer ação preventiva
ou corretiva ser executada; fazer constantes análises de possíveis melhorias e
adequações nas instalações do prédio. Montar, ajustar, instalar, manter e reparar
aparelhos e equipamentos eletrônicos e, tais como, motores, dínamos,
instrumentos, aparelhos transmissores e receptores de sinais, aparelhos
eletrodomésticos, computadores e equipamentos auxiliares e aparelhos de controle
e regulagem de corrente.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Operador de Máquina Pesada
40
R$ 1.874,22
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Operar retroescavadeira, trator agrícola e patrola; executar trabalhos de
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terraplanagem, escavações, movimentação de terras e preparação de terrenos
para fins específicos; operar máquinas motoniveladora, acionando os comandos de
marcha, direção, pá mecânica e escarificador, para nivelar terrenos apropriados a
construção de edifícios, estradas e outras obras; operar máquinas para execução
de limpeza de ruas e desobstrução de estradas; operar máquinas misturando areia,
pedra britada e agua, manipulando os comandos, regulando a rotação e tambor de
mistura; executar serviços de perfuração de rochas, concretos e solos diversos,
operando maquinas perfuratriz; zelar pela manutenção e conservação das
maquinas e equipamentos utilizados; atender às normas de segurança e higiene do
trabalho; executar outras atividades correlatas.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Técnico em Manutenção Predial
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar manutenção corretiva e preventiva de instalações prediais, como elétrica,
hidráulica, mecânica, entre outros; analisar as necessidades de trocas e realizar
testes de funcionamento, manutenção em áreas verdes, executar atividades em
áreas afins e de interesse da municipalidade.
FUNÇÃO:
Motorista

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Relacionar e pôr em prática as obrigações e procedimentos, hábitos e atitudes de
um bom motorista de veículos, tanto com respeito ao veículo, quanto –
principalmente às pessoas que transporta; dirigire conservar os veículos em
perfeitas condições de higiene e segurança para o transporte de passageiros e
cargas em geral; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo,
antes de sua utilização, verificando o estado dos pneus, água do radiador, bateria,
nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível
entre outros; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completo,
bem como devolvê-lo à chefia imediata quando do término da tarefa; fazer
pequenos reparos de urgência a fim de garantir o transporte do passageiro ao
local predeterminado; manter o veículo limpo, interna e externamente, observando
as condições de higiene e assepsia necessárias; observar os períodos de revisão
e manutenção preventivas do veículo, levando-o à manutenção sempre que
necessário; auxiliar o carregamento e o descarregamento de materiais, conferindoos com os documentos de recebimento ou entrega e orientando arrumação no
veículo, a fim de evitar acidentes; anotar, segundo normas estabelecidas, a
quilometragem rodada, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários e
outras ocorrências; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas
cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a
segurança dos passageiros e de outros veículos; seguir rigorosamente as escalas
de trabalho; recolher o veículo após o serviço, deixando-a corretamente
estacionado e fechado; preencher corretamente os formulários referentes à
avaliação de desempenho; executar outras atribuições afins determinadas pela
chefia imediata.
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Guarda Municipal –
40 horas
R$ 1.212,00
Administração
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais; e exercer
vigilância em locais previamente determinados; realizar ronda de inspeção em
intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, danificações
nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; controlar a entrada e
saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância,
verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as portas
e janelas e demais via de acesso estão devidamente fechadas; investigar
quaisquer condições anormais que tenha observado; responder às chamadas
telefônicas e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades
competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando
necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Guarda Municipal – Educação
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais; exercer proteção
dos bens, instalações e serviços públicos municipais das escolas municipais, bem
como zelar pela integridade física e moral de seus usuários, desenvolvendo
atividades de vigilância, tais como: Ser pontual e permanecer no posto de trabalho,
devidamente uniformizado; comunicar, ao supervisor e ao fiscal do contrato
(Direção da Escola, Supervisor ou àqueles que forem designados), qualquer
anormalidade verificada; realizar rondas constantes, com intervalos de 01(uma)
hora, nas áreas internas e externas das unidades escolares afetas a seu posto de
trabalho (Entendem-se como área externa, as seguintes: pátios e praças de
convivências, estacionamentos e outros); controlar a entrada e saída de pessoas e
veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância nas dependências das
Unidades Escolares, verificando, quando necessário, as autorizações por meio da
identificação documental; não permitir acesso de pessoas que se neguem à
identificação regulamentar, salvo por decisão e/ou autorização do Diretor da
Escola, do Supervisor; manter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua
disposição para o desempenho de seu trabalho, comunicando de imediato, ao
Diretor da Escola ou Supervisor as anomalias verificadas ou ocorridas durante seu
turno de trabalho, tais como: depredação do prédio escolar; tentativas de invasão
de pessoas não autorizadas (alunos, servidores ou demais); reter qualquer material
e/ou equipamento que não tenha autorização de saída das Unidades Escolares; em
caso de roubo, furto, incêndio, rompimento de tubulação de água ou falta de
energia elétrica e outros sinistros, comunicar ao Diretor da Escola ou Supervisor
para as providências cabíveis.
FUNÇÃO:
Agente de Tributos

CARGA HORÁRIA:
40 horas
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES

SALÁRIO BASE:
R$ 1.300,00
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Arrecadar receitas municipais; Planejar, coordenar e executar atividades de
fiscalização de receitas municipais; Constituir créditos tributários, limitando-se ao
trânsito de mercadorias e à fiscalização de estabelecimentos de microempresas e
de empresas de pequeno porte que sejam optantes pelo Simples Nacional; Efetuar
vistorias e diligências para coleta de informações e documentos; Realizar contagem
física de estoques e examinar a respectiva documentação fiscal; Coordenar e
executar atividades de apoio técnico especializado na área tributária; Executar
atividades de captação, guarda e distribuição dos recursos públicos municipais;
Executar atividades de administração das aplicações no mercado financeiro dos
recursos públicos municipais, da dívida pública municipal e do patrimônio de títulos
mobiliários do Município; Executar atividades relativas à operacionalização do
sistema financeiro e de contabilidade; Efetuar a execução orçamentária, financeira,
patrimonial e contábil do Município; Subsidiar a elaboração da programação
financeira do Município; Subsidiar a elaboração dos demonstrativos Contábeis do
Balanço Geral do Municipal, bem como os exigidos pela Lei de responsabilidade
Fiscal; Planejar, coordenar e executar as demais atividades de apoio técnico
especializado inerentes ao funcionamento da Secretaria de Finanças nas áreas
financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, previdenciária, tecnológica, de
recursos humanos e de administração geral; Executar atividades que auxiliem o
Auditor Fiscal no exercício de suas atribuições.
FUNÇÃO:
Fiscal de Obras

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento,
abrangendo também demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, a
colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições
de segurança das edificações; Fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e
Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei Municipal de Parcelamento do
Solo; Emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da
legislação urbanística municipal; Reprimir o exercício de atividades desenvolvidas
em desacordo com as normas estabelecidas na legislação urbanística municipal,
as edificações clandestinas, a formação de favelas e os agrupamentos
semelhantes que venham a ocorrer no âmbito do Município; Realizar vistoria para a
expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas; Definir a
numeração das edificações, a pedido do interessado; Elaborar relatório de
fiscalização; Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da
legislação; Apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências
adotadas; Regular o uso e a manutenção dos logradouros públicos; Autorizar e
fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos
imóveis; Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas Municipal; Elaborar
relatório de fiscalização; Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao
cumprimento da legislação; executar outras tarefas correlatas.
FUNÇÃO:
Assistente de engenharia

CARGA HORÁRIA:
40 horas
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES

SALÁRIO BASE:
R$ 1.212,00
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Treinar mão-de-obra; executar a manutenção e conservação de obras; legalizar
projetos e obras; providenciar suprimentos e serviços; demonstrar competências
pessoais; executar controle tecnológico de materiais e solos; vender produtos e
serviços; projetos sob supervisão; planejar o trabalho de execução de obras civis;
supervisionar execução de obras; levantamento topográfico; orçar obras;
FUNÇÃO:
Facilitador Social

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; planejar,
organizar e executar as ações socioeducativas, bem como integrar os demais
profissionais da equipe ao planejamento geral do serviço socioeducativo,
articulando e integrando todas as ações; mediar os processos grupais, fomentando
a participação democrática dos jovens e sua organização; desenvolver os
conteúdos e atividades; registrar a frequência diária dos jovens e avaliar o
desempenho dos atendidos no serviço socioeducativo; participar, juntamente com o
técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias dos jovens;
acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; atuar como interlocutor do
serviço socioeducativo junto às escolas; participar de reuniões sistemáticas e das
capacitações do programa e executar outras atividades correlatas à função.
FUNÇÃO:
Auxiliar de Farmácia

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar tarefas simples em farmácias, estocando e manipulando produtos já
preparados para auxiliar o farmacêutico; Colocar etiquetas nos remédios, produtos
e outros preparados farmacêuticos; Armazenar os produtos, para facilitar a
manipulação e controle dos mesmos; Abastecer as prateleiras com os produtos,
para permitir o rápido e permanente atendimento; Zelar pela limpeza das
prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho, para mantê-los em boas condições
de uso; Limpar frascos, provetas e outros instrumentos, esterilizando-os antes e
depois do manuseio, para assegurar a pureza dos produtos evitar misturas de
substâncias; Efetuar atendimento verificando receitas, embrulhando e entregando
os produtos, para satisfazer os pedidos; Registrar os produtos fornecidos,
para possibilitar os controles financeiros e estocagem. Auxiliar na preparação
de produtos não medicinais, como produtos químicos industriais e agrícolas, sob
orientação do farmacêutico; Utilizar recursos de informática; Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
FUNÇÃO:
Agente de Portaria

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de
pessoas ou dependências do fórum; Controlar a entrada e saída de pessoas no
recinto de trabalho; Fiscalizar as dependências destinadas ao público, para que
nelas sejam mantidas a ordem, silêncio; Receber e transmite mensagens, quando
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solicitado; Atuar na central de atendimento prestando informações sobre
processos, aos Advogados e público em geral, através de consulta informatizada;
Executar outras tarefas correlatas a critério de seu superior imediato.
FUNÇÃO:
Secretário Escolar

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria;
Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar, O SERIE/ESCOLA e o
registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a
verificação da: a) Identidade e regularidade da vida escolar do aluno; b)
Autenticidade dos documentos escolares. Organizar e manter em dia a coletânea
de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais
documentos; Redigir a correspondência que lhe for confiada, lavrar atas e termos,
nos livros próprios; Rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do
Diretor; Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades
superiores; Apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que
devem ser assinados; Coordenar e supervisionar as atividades referentes à
matrícula, transferência, adaptação e conclusão de curso; Zelar pelo uso adequado
e conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria; Manter sigilo sobre
assuntos pertinentes ao serviço.; Responder ao Censo Escolar Anual, seja de
forma tradicional (caderno), digitalizada (Projeto Presença – PAC/MEC) ou
geração de arquivo digital em sistema de gestão escolar e envio para o Censo
Escolar
FUNÇÃO:
Digitador

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.300,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Digitar textos em microcomputadores, acionando os dispositivos de comando,
observando e controlando as etapas de programação dentro dos critérios definidos,
para gravar as informações documentadas pelo sistema de entrada de dados
utilizados; Executar trabalhos diversos de digitação; Preencher fichas, formulários,
talões, mapas e/ou outros, encaminhando-os aos órgãos específicos; Redigir e
digitar cartas, memorandos, relatórios, ofícios simples, textos diversos, transcrever
originais, manuscritos, impressos e demais correspondências da unidade,
observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema
de comunicação administrativa, de forma, à atender às exigências de padrões
estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas
administrativas; Organizar documentos, agrupando-os em lotes e numerando-os,
para possibilitar maior segurança na execução do trabalho; Ajustar a máquina,
utilizando os dispositivos de armazenamento de dados, conforme programação
recebida, para possibilitar a gravação e impressão; Operar o microcomputador,
pressionando os dígitos correspondentes ao texto a ser transferido, manuseando o
leitor de caracteres óticos e/ou manuseando o scanner, para gravar as informações
no material escolhido; -Interpretar as mensagens fornecidas pela máquina e conferir
os dados digitados, para detectar os registros incorretos e adotar as medidas
adequadas ao sistema para a sua correção; Efetuar cópia de segurança dos
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arquivos, conforme procedimentos previamente definidos; Arquivar os documentos,
classificando-os de acordo com as normas preestabelecidas, para possibilitar o
controle de serviços e consultas posteriores; Arquivar dispositivos de gravação de
dados, contendo as cópias de segurança, classificando-os de acordo com as
normas e procedimentos preestabelecidos, para possibilitar o controle de serviço e
consultas posteriores; Redigir, sob supervisão do superior hierárquico, Anteprojetos
de Leis, Ofícios, Decretos, Portarias, Requerimentos, Declarações, Pareceres,
Certidões, Ordens de Serviço, contratos de trabalho por prazo determinado
oriundos de processos seletivos outros documentos afins; Imprimir e entregar
listagens para conferência e/ou relatórios para consulta; Realizar cursos de
capacitação, atualização e aperfeiçoamento profissional, inteirando-se das
ferramentas tecnológicas disponíveis para melhor desempenho das funções
exercidas nas atividades relacionadas ao trabalho; Executar outras atividades
pertinentes a sua área de atuação, bem como, tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
FUNÇÃO:
Oficial Administrativo

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.300,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Gerenciar o fluxo de trabalho atribuindo tarefas a outros funcionários
administrativos diariamente, garantindo que os prazos sejam cumpridos e o
trabalho concluído corretamente; auxiliar no treinamento do pessoal e em novas
contratações; implementar e monitorar programas conforme ordenados pela
gerencia e acompanhar os programas até sua conclusão; gerar memorandos, emails e relatórios quando necessário; assumir a responsabilidade pela manutenção
dos equipamentos de escritório, incluindo computadores, copiadoras e aparelhos
de fax; manter o material de escritório, verificando os itens de inventário e pedidos;
responder a perguntas e pedidos de informações; atender telefonemas e assumir
outras atribuições de recepcionista quando necessário.

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Técnico de Patologia
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar testes de laboratório e criticar a qualidade do resultado; colher amostra de
sangue para exames laboratoriais; reconhecer alterações analíticas de exames
laboratoriais; reconhecer desvio e tendência em programas de controle de
qualidade; operar equipamentos usados na rotina de laboratórios clínicos e realizar
manutenção básica dos mesmos; preparar soluções e reagentes; auxiliar na
orientação de treinandos; realizar atividades gerais administrativas da área de
atuação; realizar atividades de preparo, transporte, armazenamento e controle de
qualidade de hemocomponentes; disponibilidade para viagens, coletas externas.
Executar outras atividades afins.
FUNÇÃO:
Técnico de Radiologia

CARGA HORÁRIA:
40 horas

SALÁRIO BASE:
R$ 1.212,00
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SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Organizar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas
de equipamentos e acessórios. Preparar pacientes para exame e ou radioterapia.
Prestar atendimento aos pacientes, realizando as atividades segundo boas
práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Revelar
chapas e filmes radiológicos. Controlar radiografias realizadas, registrando
números, discriminando tipo e requisitante. Zelar pela conservação e manutenção
do aparelho de Raios X e componentes. Executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar
outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor inerentes a sua
função.
FUNÇÃO:
Técnico de Saúde Bucal

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico;
preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas
intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de
uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar
dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de
trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e
prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de
necessidades em saúde bucal; e, adotar medidas de biossegurança visando ao
controle de infecção.
FUNÇÃO:

CARGA HORÁRIA:

SALÁRIO BASE:

Técnico de Enfermagem

40 horas
R$ 1.212,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Exercer função de auxiliar de serviço de enfermagem em unidades de saúde,
transferências, participar de eventos ligados à área de saúde e exercer demais
atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do COREN e outras
atividades afins. Realizar curativos, administrar vacinas, notificar agravos,
administra medicações prescritas, aferir sinais vitais, realizar registro no prontuário,
visitas domiciliares, coletar materiais para exames, executar limpeza, assepsia,
desinfecção e esterilização de instrumental, prestar primeiros socorros, participar
de atividades na sala de espera. Executar ações sob supervisão do enfermeiro.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
Administrador de RH
40 horas
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES

SALÁRIO BASE:
R$ 4.221,70
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Selecionar, organizar e manter atualizados arquivos, cadastros e fichas funcionais.
Prestar auxílio a toda atividade técnica desenvolvida na sua área de atuação.
Elaborar a folha de pagamento. Executar procedimentos de admissão e
desligamento de servidores. Controlar e arquivar documentos relativo a vida
funcional dos servidores. Informar as informações do seu setor aos órgãos de
controle e prestação de contas. Auxiliar na avaliação de estagio dos funcionários.
Executar outras tarefas afins.
FUNÇÃO:
Arquiteto Urbanista

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 4.164,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; Coleta de dados, estudo,
planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnica e ambiental;
Assistência técnica, assessoria e consultoria; Direção de obras e de serviço
técnico; Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico,
auditoria e arbitragem; Desempenho de cargo e função técnica; Treinamento,
ensino, pesquisa e extensão universitária; Desenvolvimento, análise,
experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;
Elaboração de orçamento; Produção e divulgação técnica especializada; Execução,
fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico; e Análise e
acompanhamento de projetos para emissão de autorização para alvará sanitário.

FUNÇÃO:
Engenheiro Agrônomo

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 3.113,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Construções para fins rurais e suas instalações complementares; Irrigação e
drenagem para fins agrícolas; Fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e
vegetal; Recursos naturais renováveis; Ecologia, Agrometeorologia; Defesa
sanitária; Química agrícola; Alimentos; Tecnologia de transformação (açúcar,
amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); Beneficiamento e conservação dos
produtos animais e vegetais; Zimotecnia; Agropecuária; Edafologia; Fertilizantes e
corretivos; Processo de cultura e de utilização de solo; Microbiologia agrícola;
biometria; Parques e jardins; Mecanização na agricultura; Implementos agrícolas;
Nutrição animal; Agrostologia; Bromatologia e rações; Economia rural e crédito
rural; Seus serviços afins e correlatos.
FUNÇÃO:
Engenheiro ambiental

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 3.036,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto e
especificação; Estudo de viabilidade técnico-econômica; Assistência, assessoria e
consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica;
Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico;

Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, Poções – Bahia, CEP 45.260-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQJNBQKNBOUM5MZK2NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Junho de 2022
50 - Ano XIV - Nº 1349

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Execução de
desenho técnico.
FUNÇÃO:
Farmacêutico

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40
R$ 2.800,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Participar de atividades especificas, relacionadas com planejamento, pesquisas,
programas, levantamentos, comissões, normas e eventos científicos no campo da
saúde pública; Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas
atividades; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;
Executar outras atividades compatíveis com o cargo; Preparar, armazenar e
dispensar medicamentos de acordo com as prescrições médicas; Preparar
produtos farmacêuticos, segundo formulas estabelecidas na Farmacopeia
Brasileira; Dispensar medicamentos e outros preparados farmacêuticos; Dispensar
produtos médicos-farmacêuticos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico,
objetivando recuperar e melhorar o estado de saúde dos pacientes; Analisar
produtos farmacêuticos acabados, em fase de elaboração, ou seus insumos,
valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza, e
quantidade de cada elemento; Adquirir e controlar o estoque de medicação clínica,
de psicotrópicos e de entorpecentes; Controlar receitas e serviços de rotulagem,
realizando balanço de entorpecentes e similares; Cadastrar informações sobre
medicamentos e vacinas, colocando as mesmas a disposição do corpo clínico;
Coordenar, supervisionar e executar todas as etapas de realização dos trabalhos
específicos de Farmácia; Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de
suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de
competência; Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
FUNÇÃO:
Farmacêutico Bioquímico

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 2.985,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar e administrar injeções; Coletar material para exames; Entender as
diferentes formulações farmacêuticas; Compreender as possíveis interferências de
medicamentos e alimentos nos exames clínico-laboratoriais; Realizar diversos tipos
de exames clínico-laboratoriais e toxicológicos; Saber orientar a escolha ideal do
exame laboratorial para fins de diagnóstico das diversas doenças; Saber analisar
os resultados de exames laboratoriais; Gerenciar e administrar serviços de
laboratório clínico; Escolher, utilizar e controlar reativos, reagentes e equipamentos;
Desenvolver metodologias analíticas. Coordenar supervisionar e executar
atividades relacionadas a análises clínicas, de material biológico, produção de
hemoderivados e de medicamentos; Coordenar e executar pesquisas, montagens e
implantação de novos métodos de análise para determinações laboratoriais,
produção de medicamentos e produção de hemoderivados; Coordenar e
supervisionar a coleta, identificação e registro de materiais biológicos destinados a
exames; Executar determinações laboratoriais pertinentes à parasitologia, urinálise,
imunologia, hematologia, bioquímica, microbiologia e virologia; Executar
determinações laboratoriais, de água, bebidas, alimentos aditivos, embalagens e
resíduos, através de análises microscópicas e microbiológicas; Coordenar,
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supervisionar e executar a análise física e química de embalagens, recipientes e
invólucros utilizados na preparação de medicamentos e hemoderivados; Coordenar
e executar a preparação de produtos imunológicos destinados a análises,
prevenção e tratamento de doenças; Executar técnicas especializadas, tais como:
cromatografia, eletroforese, análises radio químicas, liofilização, congelamentos de
produtos, imunofluorescências, exames confirmatórios e outros; Emitir pareceres e
laudos técnicos concernentes a resultados de análises laboratoriais, de
medicamentos e hemoderivados; Planejar, coordenar, supervisionar e executar as
atividades laboratoriais inerentes à vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e
serviços básicos de saúde.
FUNÇÃO:
Fonoaudiólogo

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
20 horas
R$ 1.750,00
30 horas
R$ 2.600,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar intervenção de AEE junto aos alunos com transtorno global do
neurodesenvolvimento, necessidades educacionais especiais, altas habilidades e
superdotação; participar do processo de avaliação, reavaliação, estudos de casos
em parceria com profissionais de diversas áreas ; orientar individualmente ou em
grupos usuários que necessitam da ação de fonoaudiologia para desenvolvimento
da voz, fala audição e linguagem; fornece orientações que ajudam no processo de
comunicação; desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de
comunicação escrita, oral, voz e audição; manter sigilo e ética profissional;
aprimorar e atualizar seus conhecimentos por meio de estudos, participação em
congressos, cursos, reuniões e simpósios e outras oportunidades; participar de
reuniões da equipe multidisciplinar, pedagógicas e/ou administrativas, sempre que
necessário e convocado; executar outras atividades inerentes e atribuídas a sua
função
FUNÇÃO:
Médico Psiquiatra

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 4.585,04
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes
portadores de doenças infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou
bactérias; Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados
a doenças infecciosas e/ou parasitárias; Analisar e interpretar resultados de
exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou
informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a
patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;
Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento em urgências
clínicas, dentro de atividades afins; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sóciosanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da
população; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento
médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral.
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FUNÇÃO:
Médico Veterinário

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 2.348,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades;
contribuir para o bem-estar animal; podem promover saúde pública; exercer defesa
sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas
produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de
produtos.
Fomentar
produção animal;
atuar nas áreas de biotecnologia e
de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram
a elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
FUNÇÃO:
Contador

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 5.203,42
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e diferimento,
bem como de correções monetárias e reavaliações; escrituração regular, oficial ou
não, de todos os fatos relativos aos patrimônios e às variações patrimoniais das
entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou processos; classificação dos fatos
para registros contábeis, por qualquer processo, inclusive computação eletrônica, e
respectiva validação dos registros e demonstrações; abertura e encerramento de
escritas contábeis; execução dos serviços de escrituração em todas as
modalidades específicas, conhecidas por denominações que informam sobre o
ramo de atividade, como contabilidade bancária, contabilidade comercial,
contabilidade de condomínio, contabilidade industrial, contabilidade imobiliária,
contabilidade macroeconômica, contabilidade de seguros, contabilidade de
serviços, contabilidade pública, contabilidade hospitalar, contabilidade agrícola,
contabilidade pastoril, contabilidade das entidades de fins ideais, contabilidade de
transportes, e outras; elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento
por contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; levantamento de
balanços de qualquer tipo ou natureza e para quaisquer finalidades, como balanços
patrimoniais, balanços de resultados, balanços de resultados acumulados,
balanços de origens e aplicações de recursos, balanços de fundos, balanços
financeiros, balanços de capitais, e outros; apuração, cálculo e registro de custos;
análise de balanços; conciliações de contas; auditoria interna e operacional;
auditoria externa independente; perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais;
planificação das contas, com a descrição das suas funções e do funcionamento
dos serviços contábeis; magistério das disciplinas compreendidas na
Contabilidade, em qualquer nível de ensino, inclusive no de pós-graduação;
declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica; demais atividades inerentes às
Ciências Contábeis e suas aplicações.
FUNÇÃO:
Engenheiro Civil

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 4.374,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Aproveitamento e utilização de recursos naturais; Construção e averiguação de
edificações, equipamentos de segurança, urbanos, rurais e regionais e de serviços;
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Análise de questões artístico-culturais e técnicos; Planejamento e fornecimento de
meios de locomoção e de comunicação durante a execução da obra; Instalação de
mecanismos de sustentação do empreendimento como massas de água, cursos de
água, extensões terrestres e acesso a todas as partes da edificação; Planejar e
desenvolver toda a estrutura industrial e em alguns casos, agropecuária
FUNÇÃO:
Fisioterapeuta – Educação

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
30 horas
R$ 2.100,00
20 horas
R$ 1.400,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolvimento de atividades de avaliação, prescrição e tratamento de pacientes
mediante a utilização de protocolos, métodos e técnicas fisioterapêuticas
objetivando a prevenção, orientação, habilitação e reabilitação da capacidade
funcional, cinesiológica e respiratória, efetuar atendimento de consultas em níveis
ambulatorial; efetuar atendimento fisioterápicos diversos, indicando as providências
a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnósticos
dentro de sua área de atuação; observar e cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho; executar outras atribuições afins definidas através dos atos
legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão; participação em
reuniões e trabalhos em equipe.
FUNÇÃO:
Fisioterapeuta – Saúde

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
30 horas
R$ 2.100,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolvimento de atividades de avaliação, prescrição e tratamento de pacientes
mediante a utilização de protocolos, métodos e técnicas fisioterapêuticas
objetivando a prevenção, orientação, habilitação e reabilitação da capacidade
funcional, efetuar atendimento de consultas em níveis ambulatorial; efetuar
atendimento fisioterápicos diversos em: traumas ortopédicos, neurológicos, lesões
do esporte, fisioterapia em pediatria, oncológica, geriátrica, fisioterapia cardiopulmonar, em UTI, entre outros, indicando as providências a serem tomadas para
restabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnósticos dentro de sua área de
atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
executar outras atribuições afins definidas através dos atos legislativos e outras
normativas que regulamentam a profissão; participação em reuniões e trabalhos
em equipe.
FUNÇÃO:
Nutricionista - Saúde

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
30
R$ 1.818,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Compor equipe multidisciplinar/profissional para cuidar de pacientes diabéticos,
hipertensos e portadores de outras doenças crônico-degenerativas, orientando-as
quanto à importância de dieta adequada; Trabalhar junto ao setor de vigilância
epidemiológica, promovendo atividades para minimizar o grau de desnutrição
infantil no Município. Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta
serviço e exercer demais atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação
do respectivo Conselho Regional de classe; prestar serviços em conjunto com
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outras secretarias quando necessário; entre outras funções inerente ao cargo e
estabelecido pela secretaria.
FUNÇÃO:
Nutricionista – Educação

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 2.424,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Compor equipe multidisciplinar/profissional para cuidar de pacientes diabéticos,
hipertensos e portadores de outras doenças crônico-degenerativas, orientando-as
quanto à importância de dieta adequada; Trabalhar junto ao setor de vigilância
epidemiológica, promovendo atividades para minimizar o grau de desnutrição
infantil no Município; Supervisionar e elaborar cardápios nas unidades municipais
de observação (SAMMDU etc.);Supervisionar a merenda escolar, contribuindo para
a melhoria de sua qualidade; participar do planejamento da aquisição de produtos
para a merenda escolar, além de acompanhar as licitações ligadas a este aspecto;
Supervisionar e orientar o armazenamento dos alimentos no depósito geral;
Assessorar o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, participando de
reuniões; Promover atividades para reciclagem do pessoal envolvido diretamente
com a estocagem e preparação da merenda escolar, além de palestras e cursos
voltados para dirigentes escolares, supervisores escolares/orientadores
educacionais, professores e outros interessados em alimentação escolar e temas
afins; Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer
demais atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do respectivo
Conselho Regional de classe; prestar serviços em conjunto com outras secretarias
quando necessário; entre outras funções inerente ao cargo e estabelecido pela
secretaria.
FUNÇÃO:
Professor com nível de
habilitação I

CARGA HORÁRIA:
20 horas

SALÁRIO BASE:
R$ 1.488,96

SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento
do estabelecimento de ensino, conforme disposto na BNCC; elaborar e cumprir o
plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de
aprendizagem e de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos
sábados letivos e dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade; exercer atividades de coordenação quando
necessário, exercer outras atribuições correlatas e afins.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Professor com nível de
20 horas
R$ 1.488,96
habilitação II – Matemática
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento
do estabelecimento de ensino, conforme disposto na BNCC; elaborar e cumprir o
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plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de
aprendizagem e de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos
sábados letivos e dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade; exercer atividades de coordenação quando
necessário; exercer outras atribuições correlatas e afins.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Professor com nível de
20 horas
R$ 1.488,96
habilitação II – Educação Física
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento
do estabelecimento de ensino, conforme disposto na BNCC; elaborar e cumprir o
plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de
aprendizagem e de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos
sábados letivos e dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade; exercer atividades de coordenação quando
necessário; exercer outras atribuições correlatas e afins.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Professor com nível de
20 horas
R$ 1.488,96
habilitação II – Língua Inglesa
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento
do estabelecimento de ensino, conforme disposto na BNCC; elaborar e cumprir o
plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de
aprendizagem e de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos
sábados letivos e dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade; exercer atividades de coordenação quando
necessário; exercer outras atribuições correlatas e afins.
FUNÇÃO:
Psicopedagogo

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 2.400,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; planejar,
organizar e executar as ações socioeducativas, bem como integrar os demais
profissionais da equipe ao planejamento geral do serviço socioeducativo,
articulando e integrando todas as ações; mediar os processos grupais, fomentando
a participação democrática dos jovens e sua organização; desenvolver os
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conteúdos e atividades; registrar a frequência diária dos jovens e avaliar o
desempenho dos atendidos no serviço socioeducativo; participar, juntamente com o
técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias dos jovens;
acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; atuar como interlocutor do
serviço socioeducativo junto às escolas; participar de reuniões sistemáticas e das
capacitações do programa e executar outras atividades correlatas à função.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Educador Físico - Educação
40 horas
R$ 2.133,33
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais de reabilitação e intervenção de
AEE junto aos alunos com transtorno global do neurodesenvolvimento,
necessidades educacionais especiais, altas habilidades e superdotação; Veicular
informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção à
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência
social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer,
das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/
Práticas Corporais nutrição e saúde, sob a forma de coparticipação
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
Articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais
em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir
para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social; Identificar profissionais e/ou
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em
práticas corporais; Capacitar os profissionais, para atuarem como facilitadormonitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais;
Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas
na comunidade; Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais
junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; Articular parcerias
com outros setores da área adstrita, visando ao melhor uso dos espaços públicos
existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas
Corporais e sua importância para a saúde da população.
FUNÇÃO:
Educador Físico – Saúde

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 2.133,33
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade/ alunos;
Veicular informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção à
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência
social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer,
das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/
Práticas Corporais nutrição e saúde, sob a forma de coparticipação
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da
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aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais
em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir
para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social; Identificar profissionais e/ou
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em
práticas corporais; Capacitar os profissionais, para atuarem como facilitadormonitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais;
Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas
na comunidade; Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais
junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; Articular parcerias
com outros setores da área adstrita, visando ao melhor uso dos espaços públicos
existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas
Corporais e sua importância para a saúde da população.
FUNÇÃO:
Procurador Jurídico

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
20 horas
R$ 4.237,20
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Município; a defesa
em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente; o exercício de funções de consultoria
jurídica da Administração, no plano superior, inclusive no que respeita às decisões
das questões a que se refere o art. 205 da Constituição Federal, bem como emitir
pareceres, normativos ou não, para fixar a interpretação governamental de leis ou
atos administrativos; elaborar minutas de informações a serem prestadas ao
Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato do Prefeito e de
outras autoridades que forem indicadas em norma regulamentar; propor ao Prefeito
o encaminhamento de representação para a declaração de inconstitucionalidade de
quaisquer normas, minutar a correspondente petição, bem como as informações
que devam ser prestadas pelo Prefeito na forma da legislação especifica;
promover, a juízo do Prefeito, a iniciativa do Chefe do Ministério Público estadual
para que seja estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado a interpretação de lei
ou ato normativo municipal, estadual ou federal, nos termos da legislação
pertinente; defender os interesses do Município junto aos contenciosos
administrativos; assessorar o Prefeito, cooperando na elaboração legislativa; opinar
sobre providências de ordem jurídica aconselhadas pelo interesse público e pela
aplicação das leis vigentes; propor ao Prefeito a edição de normas legais ou
regulamentares de natureza geral; propor ao Prefeito, para os órgãos da
administração direta ou indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público, medidas de caráter jurídico que visem a proteger-lhes o patrimônio ou a
aperfeiçoar as práticas administrativas; elaborar minutas padronizadas dos termos
de contratos a serem firmados pelo Município; opinar, por determinação do
Prefeito, sobre as consultas que devam ser formuladas pelos órgãos da
administração direta e indireta ao Tribunal de Contas e demais órgãos de controle
financeiro e orçamentário; opinar previamente com referência ao cumprimento de
decisões judiciais e, por determinação do Prefeito, nos pedidos de extensão de
julgados, relacionados com a Administração Direta Estadual; coordenar e
supervisionar tecnicamente os órgãos do Sistema Jurídico Municipal,
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estabelecendo normas complementares sobre seu funcionamento integrado e
examinando seus expedientes e manifestações jurídicos que lhe sejam submetidos
pelo Prefeito ou por Secretário Municipal; opinar, sempre que solicitada, nos
processos administrativos em que haja questão judicial correlata ou que neles
possa influir como condição de seu prosseguimento; desempenhar outras
atribuições que lhe forem expressamente cometidas pelo Prefeito; tomar, em juízo,
as iniciativas necessárias á legalização das loteamentos irregulares ou
clandestinos; promover a consolidação das normas, acerca de determinada
matéria; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de
responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento,
convênios e outros atos que se fizerem necessários; assessorar o Sistema de
Controle interno.
FUNÇÃO:

CARGA HORÁRIA:

SALÁRIO BASE:

Enfermeiro

30
R$ 1.725,00
40
R$ 2.300,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias na Unidade de Saúde da Família e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade; conforme protocolos ou outras
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem,
solicitar exames complementares eter conhecimento sobre as medicações dos
programas; planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde; supervisionar, coordenar e realizar atividades de
educação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde e da equipe de
enfermagem; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do
Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal; e participar do gerenciamento
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde
da Família. Elaborar, implementar e supervisionar, em conjunto com a equipe
médica e multidisciplinar, o Protocolo de Atenção em Emergências (PAE) nas
bases do acolhimento, pré-atendimento, regulação dos fluxos e humanização do
cuidado;- presta o cuidado ao paciente juntamente com o médico; prepara e
ministra medicamentos; viabiliza a execução de exames complementares
necessários à diagnose; instala sondas nasogástricas, nasoenterais e vesicais em
pacientes; realiza troca de traqueotomia e punção venosa com cateter; efetua
curativos de maior complexidade; preparam instrumentos para intubação,
aspiração, monitoramento cardíaco e desfibrilação, auxiliando a equipe médica na
execução dos procedimentos diversos; realiza o controle dos sinais vitais; executa
a consulta de enfermagem, diagnóstico, plano de cuidados, terapêutica em
enfermagem e evolução dos pacientes registrando no prontuário; administra,
coordena, qualifica e supervisionam todo o cuidado ao paciente, o serviço de
enfermagem em emergência e a equipe de enfermagem sob sua gerência.
Conhecimento sobre os imunobiológicos do calendário vacinal (criança,
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adolescente, adulto, idoso). Conhecimento sobre a lista de agravos de notificações
compulsória.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Psicólogo – Administração
40 horas
R$ 2.424,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua
visando identificar necessidades e usuários alvos de sua atuação; Orientar e
aconselhar através de entrevista pessoal e acompanhamento, os servidores que
apresentam problemas de desajuste comportamental e/ou emocional no trabalho;
Participar de estudos, decisões e ações com as equipes multiprofissionais,
colaborando em questões especificas de seu campo de formação e conhecimento;
Avaliar e atender sempre que necessário, individualmente ou em grupos os
indivíduos que necessitam desse atendimento; Orientar as famílias visando à
otimização do processo de trabalho a ser realizado; Encaminhar aos serviços
adequados os usuários com necessidades especificas; Realizar visitas
domiciliares, tendo como objetivo o estudo psicossocial das famílias de forma
individualizadas ou grupal; Organizar e manter atualizado os arquivos com as
devidas anotações, relatórios de seu serviço; Aprimorara e atualizar seus
conhecimentos por meio de estudos, participação em congressos, simpósios e
reuniões; Zelar pelo resguardo da ética profissional na sua área de atuação;
Contribuir para a realização de cursos, de grupos de estudos e aperfeiçoamento
dos funcionários; Executar outras atividades inerentes ao seu cargo, atribuídas pela
administração; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma
integrada em parceria com as secretarias; promover palestras para diversos
setores quando convocados.
FUNÇÃO:
Psicólogo – Educação

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 2.424,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua
visando identificar necessidades e usuários alvos de sua atuação; Orientar e
aconselhar através de entrevista pessoal e acompanhamento, os servidores que
apresentam problemas de desajuste comportamental e/ou emocional no trabalho;
Realizar intervenção AEE junto aos alunos com transtorno global do
neurodesenvolvimento, necessidades educacionais especiais, altas habilidades e
superlotação; Participar de estudos, decisões e ações com as equipes
multiprofissionais, colaborando em questões especificas de seu campo de
formação e conhecimento; Avaliar e atender sempre que necessário,
individualmente ou em grupos os indivíduos que necessitam desse atendimento;
Orientar as famílias visando à otimização do processo de trabalho a ser realizado;
Encaminhar aos serviços adequados os usuários com necessidades especificas;
Realizar visitas domiciliares, tendo como objetivo o estudo psicossocial das famílias
de forma individualizadas ou grupal; Organizar e manter atualizado os arquivos
com as devidas anotações, relatórios de seu serviço; Aprimorara e atualizar seus
conhecimentos por meio de estudos, participação em congressos, simpósios e
reuniões; Zelar pelo resguardo da ética profissional na sua área de atuação;
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Contribuir para a realização de cursos, de grupos de estudos e aperfeiçoamento
dos funcionários; Executar outras atividades inerentes ao seu cargo, atribuídas pela
administração; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma
integrada em parceria com as secretarias; promover palestras para diversos
setores quando convocados.
FUNÇÃO:
Psicólogo – saúde

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40 horas
R$ 2.424,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua
visando identificar necessidades e usuários alvos de sua atuação; Orientar e
aconselhar através de entrevista pessoal e acompanhamento, os servidores que
apresentam problemas de desajuste comportamental e/ou emocional no trabalho;
Participar de estudos, decisões e ações com as equipes multiprofissionais,
colaborando em questões especificas de seu campo de formação e conhecimento;
Avaliar e atender sempre que necessário, individualmente ou em grupos os
indivíduos que necessitam desse atendimento; Orientar as famílias visando à
otimização do processo de trabalho a ser realizado; Encaminhar aos serviços
adequados os usuários com necessidades especificas; Realizar visitas
domiciliares, tendo como objetivo o estudo psicossocial das famílias de forma
individualizadas ou grupal; Organizar e manter atualizado os arquivos com as
devidas anotações, relatórios de seu serviço; Aprimorara e atualizar seus
conhecimentos por meio de estudos, participação em congressos, simpósios e
reuniões; Zelar pelo resguardo da ética profissional na sua área de atuação;
Contribuir para a realização de cursos, de grupos de estudos e aperfeiçoamento
dos funcionários; Executar outras atividades inerentes ao seu cargo, atribuídas pela
administração; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma
integrada em parceria com as secretarias; promover palestras para diversos
setores quando convocados.
FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
Assistente Social – Educação
30 horas
R$ 1.818,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Atuação no atendimento educacional especializado – AEE. Desenvolvimento de
atividades de Serviço Social que envolva avaliação, coordenação, diagnóstico,
educação, pesquisa e emissão de laudos periciais inerentes à assistência social,
com vistas à orientação e organização de benefícios e serviços sociais no âmbito
da assistência. Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras
normativas que regulamentam a profissão; executar e supervisionar trabalhos
relacionados com o desenvolvimento, diagnostico e tratamentos dos pacientes em
seus aspectos sociais (público interno e externo); contribuir para o tratamento e
prevenção de problemas de origem social, psicossocial e econômica que interferem
no tratamento médico; trabalho com famílias; atendimentos as entidades
conveniadas; realização de palestras educativas; controle e acompanhamento dos
Programas Sociais em esfera municipal, Estadual e Federal.
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FUNÇÃO:
Assistente Social - Saúde

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
30 horas
R$ 1.818,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolvimento de atividades de Serviço Social que envolva avaliação,
coordenação, diagnóstico, educação, pesquisa e emissão de laudos periciais
inerentes à assistência social, com vistas à orientação e organização de benefícios
e serviços sociais no âmbito da assistência. Atribuições definidas através dos atos
legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão; executar e
supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e
tratamentos dos pacientes em seus aspectos sociais (público interno e externo);
contribuir para o tratamento e prevenção de problemas de origem social,
psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; trabalho com
famílias; atendimentos as entidades conveniadas; realização de palestras
educativas; controle e acompanhamento dos Programas Sociais em esfera
municipal, Estadual e Federal.
FUNÇÃO:
Médico Clinico Geral

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
30 horas
R$ 3.750,00
40 horas
R$ 4.585,04
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgão anexos empregando
tratamento clínico-cirúrgico para promover ou recuperar a saúde dos empregados e
da comunidade; Examinar o paciente fazendo inspeção, apalpação e toque para
avaliar as condições gerais dos órgãos; Realizar exames específicos de
colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas para fazer
diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; Executar
biópsias de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos, para
realizar exames anatomopatológicos e estabelecer o diagnóstico e a conduta
terapêutica; Fazer cauterizações do colo uterino empregando termo cautério ou
outro processo, para tratar as lesões existentes; Atender a mulher no ciclo
gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica para preservar a vida
e a saúde da mãe e do filho; Fazer anamnese, exame clínico e obstétrico e
requisitar ou realizar testes de laboratório, valendo-se de técnicas usuais para
compor o quadro médico da cliente e diagnosticar a gravidez; Requisitar exames
de sangue, fezes e urina, além de analisar e interpretar os resultados dos mesmos,
comparando-se com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anomalias,
sífilis, parasitose, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstia hipertensiva,
e outras, que possam perturbar a gestação; Controlar a evolução da gravidez
realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a
pressão arterial e o peso, para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou
elétricas; Indicar o tipo de parto, atestando para as condições do pré-natal ou do
período de parto, para assegurar resultados satisfatórios; Realizar exames prénatais, fazendo exames clínicos e ginecológicos e das mamas ou de outras
doenças que afetam a área genital; Prestar assistência médica específica às
crianças até a adolescência, filhos de empregados da Prefeitura e comunidade do
município, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamento,
para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; Examinar as crianças,

Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, Poções – Bahia, CEP 45.260-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REQYQJNBQKNBOUM5MZK2NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Junho de 2022
62 - Ano XIV - Nº 1349

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
auscultando-as, executando palpações, percussões por meio de estetoscópio e
outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias ou
malformações congênitas dos recém-nascidos, avaliando-lhes as condições de
saúde e estabelecer diagnósticos; Avaliar o estágio de crescimento e
desenvolvimento das crianças, comparando-as com os padrões normais, para
orientar a alimentação, indicando exercícios, vacinação e outros cuidados;
Estabelecer o plano médico-terapêutico, prescrevendo medicação, tratamento e
dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação,
infecções parasíticas e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras
doenças; Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando
internamentos e cirurgias, caso necessário, além de efetuar o acompanhamento
pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; Participar do
planejamento, execução e avaliação de programas e projetos de saúde pública,
enfocando os aspectos de sua especialidade para cooperar na promoção e
recuperação física e mental das crianças; Esclarecer pais sobre os problemas de
saúde dos filhos, visando a estimular a colaboração dos mesmos no tratamento
específico; Realizar atendimento de urgência médica pediátrica e fazer prescrição
de tratamento específico, além de efetuar acompanhamento intensivo e avaliação
da resposta terapêutica; Solicitar ajuda de Assistência Social para localização de
parentes que não retornaram ao ambulatório e na investigação do ambiente familiar
dos doentes, quando isto se fizer necessário; Fazer exames de triagem dos
empregados, encaminhando-os a especialista conveniado com a Prefeitura;
Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior
FUNÇÃO:
Odontólogo

CARGA HORÁRIA:
SALÁRIO BASE:
40
R$ 2.550,00
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o
planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos
da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção integral em saúde bucal
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com
resolubilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis
de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário
e o segmento do tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da
Equipe de Saúde da Família, estudantes (PSE), buscando aproximar e integrar
ações de saúde de forma multidisciplinar. Contribuir e participar das atividades de
Educação Permanente do THD, ACD e ESF; Realizar supervisão técnica do THD e
ACD; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da USF, promover palestras educativas em outro órgão quando
necessários, participar das reuniões de equipe, realizar visita domiciliar quando
necessário.
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LEI Nº 1363/2022
DE 22 de junho de 2022.

EMENTA: Autoriza o Chefe do Executivo a abrir Crédito
Suplementar Especial para reforço das dotações Orçamentárias do
Orçamento Anual exercício de 2022 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA faz saber que
a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia, aprovou
e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito
especial no valor de R$ 3.081.302,19 (três milhões, oitenta e um mil e trezentos
e dois reais e dezenove centavos), para atender a despesa referente a ação
indicada.
Art. 2º Os Créditos necessários serão abertos mediante decretos do
executivo conforme descritos a seguir:

- Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCÕES
- Órgão:0307 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Unidade Orçamentária Unidade Orçamentária:030701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE POÇÕES

- Atividade/Projeto: 1.032 - CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR
ASUNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
- Fonte Recurso: 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE
Nº Ficha
Elemento Despesa
Valor Orçado
1032510023 44905100000 - Obras e Instalações
R$ 2.773.171,98
- Fonte Recurso: 02 – RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15%
Nº Ficha
Elemento Despesa
1032510002 44905100000 - Obras e Instalações
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Art. 3º - O Crédito especial aberto no artigo anterior correrá por
conta dos recursos provenientes de anulação de Dotação Orçamentárias de
acordo com o art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o poder executivo autorizado a promover às alterações
necessárias a adequação do Plano Plurianual para adequações dos créditos
extraordinários hora autorizados.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Poções – Bahia, 22 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

PORTARIA Nº 014/2022.
De 22 de junho de 2022.

Instaura sindicância em face da servidora
pública municipal Selma Dolores de Jesus do
Nascimento.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – BA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO solicitação enviada pela Secretária Municipal de Assistência
Social requerendo a instauração da sindicância para apurar;
CONSIDERANDO despacho expedido pelo Ilustríssimo Senhor Promotor de
Justiça (nos autos IDEA nº707.9.196306/2022);
CONSIDERANDO o artigo 158 do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Poções (Lei Municipal nº689/01) que dispõe que a autoridade que
tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua
imediata apuração, mediante sindicância ou processo disciplinar.
CONSIDERANDO a necessidade de garantir todos os Direitos Constitucionais,
notadamente o Contraditório e a Ampla Defesa.
CONSIDERANDO a documentação que instruirá o procedimento.

DETERMINA

Art.1º. A instauração de sindicância (nos termos do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Poções – Lei Municipal nº689/01) para
apurar a existência de indícios de autoria e materialidade de fatos mencionados
no despacho ministerial exarado nos autos IDEA nº707.9.196306/2022
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eventualmente praticados pela servidora pública municipal Selma Dolores de
Jesus do Nascimento (matrícula nº6647).

Art.2º. A comissão de sindicância será composta pelos seguintes
membros:
I – Aline Curvelo da Silva (Matrícula nº002552) – Procuradora Geral;
II – Bruna Renata Santos Ramos (Matrícula nº001453) – Diretora de
Assistência Social; e
III – Ivanilce Liene Aguiar dos Santos (Matrícula nº000951) – Chefe
de Seção de Proteção Social Básica.
Parágrafo único. A comissão de sindicância será presidida pela
servidora Aline Curvelo da Silva (Matrícula nº002552) – Procuradora Geral.

Art. 3º. Os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos
demais órgãos da Administração Pública Municipal, em diligências necessárias
à instrução processual.
Art. 4º. A Comissão deverá averiguar, no prazo de trinta dias úteis, a
existência de indícios de autoria e materialidade na conduta da servidora
apontada no art. 1º, encaminhando o resultado ao Gabinete da Prefeita, com
sugestão das providências cabíveis.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, Poções – BA, 22 de junho de 2022.

Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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