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LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 04 DE MARÇO DE 2020. 

 
 
“Extingue, cria e altera cargos e cria vaga para o cargo 
que especifica, promove alterações necessárias na Lei 
Municipal nº 131, de 2 de fevereiro de 2005.”  
 
Projeto de autoria do Poder Executivo 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona e Promulga a 
seguinte LEI: 
 
 
Art. 1º Fica extinto, a partir da publicação desta Lei, o cargo de Auxiliar Diverso, Referência 
Salarial “03” da Escala de Vencimentos dos Cargos Efetivos e em Comissão do Município de 
João Ramalho. 
 
Parágrafo único. Em virtude da extinção do cargo prevista no caput, nas tabelas I e II do Anexo I 
da Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005, deve ser extinto o cargo de Auxiliar Diverso. 
 
Art. 2º Fica criado, a partir da publicação desta Lei, em razão de determinação judicial do 
processo nº 2110512-55.2019.8.26.0000, que integra a justificativa do presente, o cargo de 
Auxiliar de Operador de Máquinas, bem como as vagas a este destinadas, e que deverão ser 
preenchidas em caráter permanente pelos servidores ocupantes do cargo de Auxiliar Diverso 
extinto, e para ser extinto na vacância, tendo as seguintes atribuições e funções indicadas na 
tabela abaixo, que será parte integrante do Anexo II, da Lei Municipal nº 131, de 02 de fevereiro 
de 2005: 
 
 
Título do Cargo: Auxiliar de Operador de Máquinas 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Realizar serviços auxiliares ao Operador de Máquinas na limpeza e conservação de 
máquinas, equipamentos e implementos pertencentes à Prefeitura Municipal, bem como 
atividades relacionadas aos serviços a serem executados, e condizentes com a complexidade 
do cargo. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Auxiliar o Operador de Máquinas, para que este possa executar as seguintes tarefas: 
“serviços de nivelamento e reparos em ruas, estradas, terrenos, vias de acesso, valetas, 
sarjetas, operando em terrenos de baixa declividade, transportando carretas, movimentando 
terra, realizando aterros, e outros serviços, operando equipamentos de baixa potência, 
leves; Operar com máquinas e equipamentos agrícolas de baixa potência, leves, na 
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compactação, varredouras mecânicas, corte e apara de grama, executando operações de 
limpeza, aragem, discagem, drenagem dentre outros; Executar serviços de conservação e 
limpeza operando equipamentos de baixa potência em áreas verdes, praças de esporte, 
parques, áreas de recreação e lazer, dentre outras integrantes da Municipalidade; Zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade; operar 
mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina,  acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra,  
areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, 
controlando o andamento  das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de 
garantir sua correta execução; por em prática as  medidas de segurança recomendadas 
para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis  acidentes. Limpar 
e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário, efetuar pequenos 
reparos, utilizando  as ferramentas apropriadas, para assegura o bom funcionamento do 
equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção preventiva e corretiva da máquina e 
seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes  necessários; anotar, seguindo 
normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; providenciar o 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da Municipalidade; Operar 
equipamentos pesados, inclusive tratores agrícolas com potencia maior que 80 Cv, dotados 
de controle remoto e de comandos hidráulicos com eixos articulados ou fixos, providos, ou 
não de implementos para a realização de terraplenagem, aterros, nivelamento de terrenos 
ou taludes, revestimentos de estradas, desmatamentos, aberturas e desobstrução de 
valetas, valas, vias de acesso ou ainda na remoção e compactação de terra; Operar os 
equipamentos sob sua responsabilidade aplicando as manobras recomendadas pelo 
fabricante do equipamento, adotando os procedimentos operacionais recomendados; 
Inspecionar diariamente, antes do início dos trabalhos, o nível dos lubrificantes, óleo do 
motor, óleo hidráulico e outros, obedecendo rigorosamente às normas de operação 
recomendadas; Controlar o consumo de combustível e demais lubrificantes, observar e 
relatar alguma irregularidade, falha de comando ou mal funcionamento mecânico ou  
hidráulico, anotando, solicitando a manutenção, zelando pela conservação do equipamento; 
Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e 
estradas, assim com  abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas 
rodoviárias em escavação, transporte de terras.; Aterros e trabalhos semelhantes; operar 
com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores,  etc.; comprimir com rolo 
compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina 
acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la 
conforme as  necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos da máquina,  acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, 
carregar, mover e levantar ou descarregar terra,  areia, cascalho, pedras e materiais 
análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento  das operações e 
efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as  
medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim 
de evitar possíveis  acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, 
quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para 
assegura o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção 
preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, depois de executados, efetuar os 
testes  necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 
controle da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas 
máquinas sob sua responsabilidade”, bem como auxiliar na manutenção da máquina ou 
equipamento (reposição de peças, lavar e engraixar, verificar pressão dos pneus, trocas de 
óleo, vazamentos e informando possíveis anomalias para sua chefia imediata, acompanhar 
o operador em serviço de campo, abrindo porteiras, e sinalizando em possíveis locais de 
risco, acompanhar a máquina auxiliando na limpeza manual das saídas de água (esgotos), 
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onde o equipamento não tem alcance, auxiliar no engate e troca de implemento e executar 
tarefas afins e de interesse da Municipalidade da área onde estiver lotado. 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância 

Quantidade 02 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 
 
Art. 3º Fica criado, a partir da publicação desta Lei, em razão de determinação judicial do 
processo nº 1000241-27.2018.8.26.0486, que integra a justificativa do presente, mais 01 
(uma) vaga para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, passando das atuais 10 (dez) 
para 11 (onze) vagas, e que deverá ser preenchida em caráter permanente, tendo as 
seguintes atribuições e funções indicadas na tabela abaixo, que será parte integrante do 
Anexo II, da Lei Municipal nº 131, de 02 de fevereiro de 2005: 
 
 
Título do Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com 
as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Das atribuições gerais: participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 
vulnerabilidades; manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no 
sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os 
dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio 
e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); realizar ações de 
atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as 
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir da atenção a saúde 
buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; 
participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de 
saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, 
coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de 
cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade 
da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; realizar busca ativa e notificar 
doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do 
cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema 
de saúde; praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa 
propor intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das 
famílias, coletividades e da própria comunidade; realizar reuniões de equipes a fim de 
discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização 
dos dados disponíveis;  acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, 
visando à readequação do processo de trabalho; garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; realizar trabalho interdisciplinar 
e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações; realizar 
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ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
participar das atividades de educação permanente; promover a mobilização e a participação 
da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar ações intersetoriais; e realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. Outras atribuições 
específicas dos profissionais da Atenção Básica estabelecidas pelo Município, de acordo com 
as prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
pactuadas. Das atribuições específicas: 
trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; cadastrar 
todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias 
quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em 
conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que 
famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a 
média de 1 (uma) visita/família/mês; desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, 
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das 
situações de risco; estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento 
das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de 
transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo 
Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe. a utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de 
ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de 
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde;  o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor 
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. É permitido ao ACS desenvolver 
outras atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições 
acima. 
 
 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Existência de vaga no Cargo; Aprovação em concurso 
público de provas ou prova e títulos; Inspeção e 
avaliação médica de caráter eliminatório; Residir na 
área da comunidade em que atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo seletivo público; 
Ensino Fundamental Completo. Podem ser solicitadas 
outras exigências vinculadas ao exercício do cargo ou 
função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público. 

Quantidade 11 
Referência 01 

Jornada de trabalho 40 horas semanais 
 
 
 
Art. 5º. Em virtude das alterações promovidas nos artigos antecedentes as tabelas I e III do 
Anexo I e a Tabela Única, do Anexo II, da Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005, 
passa a vigorar com as seguintes alterações conforme seguem abaixo: 
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ANEXO I 
(Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005) 

 
QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO 

 
TABELA I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS QUE INTEGRAM O QUADRO DE PESSOAL 
EFETIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO 
 

Auxiliar de Operador de Máquinas 
 
 
TABELA III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADRO TRANSITÓRIO EM 
EXTINÇÃO DO PODER EXECUTIVO DE MUNICIPAL  
 
Auxiliar de Operador de Máquinas 

 
 

ANEXO II 
(Lei Municipal nº 131, de 02 de fevereiro de 2005) 

TABELA ÚNICA 
 

TÍTULO, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES, REQUISITOS DE PROVIMENTO E 
EXIGÊNCIAS DE INGRESSO, QUANTIDADE, REFERÊNCIA e JORNADA DE TRABALHO 

DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
RAMALHO 

 
 
 
Título do Cargo: Auxiliar de Operador de Máquinas 
Descrição Sumária das Atribuições e Funções 
Realizar serviços auxiliares ao Operador de Máquinas na limpeza e conservação de 
máquinas, equipamentos e implementos pertencentes à Prefeitura Municipal, bem como 
atividades relacionadas aos serviços a serem executados, e condizentes com a complexidade 
do cargo. 
Descrição Detalhada das Atribuições e Funções 
Auxiliar o Operador de Máquinas, para que este possa executar as seguintes tarefas: 
“serviços de nivelamento e reparos em ruas, estradas, terrenos, vias de acesso, valetas, 
sarjetas, operando em terrenos de baixa declividade, transportando carretas, movimentando 
terra, realizando aterros, e outros serviços, operando equipamentos de baixa potência, 
leves; Operar com máquinas e equipamentos agrícolas de baixa potência, leves, na 
compactação, varredouras mecânicas, corte e apara de grama, executando operações de 
limpeza, aragem, discagem, drenagem dentre outros; Executar serviços de conservação e 
limpeza operando equipamentos de baixa potência em áreas verdes, praças de esporte, 
parques, áreas de recreação e lazer, dentre outras integrantes da Municipalidade; Zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade; operar 
mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina,  acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra,  
areia, cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, 
controlando o andamento  das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de 
garantir sua correta execução; por em prática as  medidas de segurança recomendadas 
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para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis  acidentes. Limpar 
e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário, efetuar pequenos 
reparos, utilizando  as ferramentas apropriadas, para assegura o bom funcionamento do 
equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção preventiva e corretiva da máquina e 
seus implementos e, depois de executados, efetuar os testes  necessários; anotar, seguindo 
normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; providenciar o 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da Municipalidade; Operar 
equipamentos pesados, inclusive tratores agrícolas com potencia maior que 80 Cv, dotados 
de controle remoto e de comandos hidráulicos com eixos articulados ou fixos, providos, ou 
não de implementos para a realização de terraplenagem, aterros, nivelamento de terrenos 
ou taludes, revestimentos de estradas, desmatamentos, aberturas e desobstrução de 
valetas, valas, vias de acesso ou ainda na remoção e compactação de terra; Operar os 
equipamentos sob sua responsabilidade aplicando as manobras recomendadas pelo 
fabricante do equipamento, adotando os procedimentos operacionais recomendados; 
Inspecionar diariamente, antes do início dos trabalhos, o nível dos lubrificantes, óleo do 
motor, óleo hidráulico e outros, obedecendo rigorosamente às normas de operação 
recomendadas; Controlar o consumo de combustível e demais lubrificantes, observar e 
relatar alguma irregularidade, falha de comando ou mal funcionamento mecânico ou  
hidráulico, anotando, solicitando a manutenção, zelando pela conservação do equipamento; 
Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem, nivelamento de ruas e 
estradas, assim com  abaulamentos, abrir valetas e cortar talubes; operar máquinas 
rodoviárias em escavação, transporte de terras.; Aterros e trabalhos semelhantes; operar 
com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores,  etc.; comprimir com rolo 
compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina 
acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la 
conforme as  necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos da máquina,  acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, 
carregar, mover e levantar ou descarregar terra,  areia, cascalho, pedras e materiais 
análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento  das operações e 
efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as  
medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim 
de evitar possíveis  acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, 
quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para 
assegura o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de  manutenção 
preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, depois de executados, efetuar os 
testes  necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 
controle da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas 
máquinas sob sua responsabilidade”, bem como auxiliar na manutenção da máquina ou 
equipamento (reposição de peças, lavar e engraixar, verificar pressão dos pneus, trocas de 
óleo, vazamentos e informando possíveis anomalias para sua chefia imediata, acompanhar 
o operador em serviço de campo, abrindo porteiras, e sinalizando em possíveis locais de 
risco, acompanhar a máquina auxiliando na limpeza manual das saídas de água (esgotos), 
onde o equipamento não tem alcance, auxiliar no engate e troca de implemento e executar 
tarefas afins e de interesse da Municipalidade da área onde estiver lotado. 
Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso 

Cargo a ser extinto na vacância 

Quantidade 02 
Referência 02 
Jornada de trabalho 40 horas semanais 
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Art. 6º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário. 

 

 

Prefeitura de João Ramalho, 04 de março de 2020. 

 
 

WAGNER MATHIAS 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal e publicada por afixação no local próprio 

público de costume na data supra. 
 
 

Mieko Maria José Takahara 
Secretária de Administração, Finanças e Tributos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


