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ANEXO II – FUNÇÕES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (POR FUNÇÃO) 
 
Assessor de Gabinete: Assessorar o Secretário no desempenho de suas funções, promovendo 
estudos e indicando as melhores soluções para a implementação das políticas de governo 
relacionados à Secretaria Municipal onde estiver lotado. Representar o Secretário em 
compromissos e cerimônias sempre que designado. Gerenciar reuniões, visitas, palestras e 
conferências, com autonomia para avaliar sobre a melhor metodologia para o cumprimento das 
metas de Governo da Secretaria Municipal de atuação. 
 
Auxiliar Administrativo: Atender ao público, fornecendo informações gerais, pessoalmente ou por 
telefone, visando esclarecer as solicitações do contribuinte; efetuar e conferir cálculos simples, 
utilizando de calculadoras, tabelas e outros meios; realizar cobranças e parcelamentos de 
valores, tarifas e taxas; examinar a exatidão de documentos apresentados por contribuintes; 
controlar o recebimento de documentos em geral, com a finalidade de cadastrar e formar 
processos a serem enviados para as demais áreas; redigir e digitar documentos, 
correspondências e relatórios que se fizerem necessários; cadastrar informações pertinentes à 
sua área de trabalho; organizar e manter atualizados os arquivos; atender ao expediente normal 
dos postos externos de atendimento ao público; zelar pela manutenção de máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
Chefe de Divisão de Frota: Estudar, propor e implantar normas gerais sobre guarda e utilização 
dos veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal; Organizar e coordenar os serviços 
de abastecimento da frota municipal; Autorizar o abastecimento dos veículos, de acordo com as 
necessidades, conferindo o consumo e a quilometragem percorrida e elaborar mapas diários de 
controle de consumo; Providenciar a aquisição de combustíveis e controlar sua utilização; 
Coordenar o estudo e a implantação de instrumentos de controle dos veículos, máquinas e 
equipamentos, visando à racionalização do seu uso e a economia de combustíveis; Fazer 
cadastrar os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal; Supervisionar o 
funcionamento da garagem municipal, segundo as normas estabelecidas; Providenciar o 
recolhimento e o conserto de veículos acidentados; Promover sindicâncias nos casos de 
acidentes com veículos da Prefeitura, providenciando a identificação dos responsáveis e a 
defesa do patrimônio municipal; Manter levantamentos dos acidentes de trânsito com veículos 
da Prefeitura, verificando, junto aos setores competentes, as causas das ocorrências e as formas 
de evitá-las; Assegurar a manutenção atualizada dos registros e documentação dos veículos e 
motoristas da Secretaria; Executar os procedimentos de leilão de veículos e máquinas 
inservíveis; Gerenciar os setores de: “Serviços e Conservação” e “Abastecimento e Controle de 
Documentação”, no período em que as respectivas chefias estiverem em gozo de férias ou 
afastamento; Desempenhar outras atribuições afins. 
 
Chefe de Divisão Operacional: Direcionar os serviços de manutenção, prevenção e reparos dos 
veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal; Elaborar levantamentos de gastos com 
os veículos em uso e encaminhá-los ao Secretário; Determinar, juntamente do Secretário as 
prioridades de serviços de conservação e recuperação; Vistoriar veículos, motores e máquinas 
que devam ser recuperados e autorizar a execução dos serviços; Manter contato com fabricantes 
de peças e equipamentos para treinamentos e atualização dos mecânicos; Promover o 
cumprimento das normas de segurança do trabalho pelo pessoal da Divisão; Acompanhar os 
procedimentos de leilão de veículos inservíveis; Propor ações que concorram para a redução de 
custos da frota, através da manutenção preventiva e da substituição de veículos e máquinas cuja 
manutenção corretiva seja um indicativo para tal procedimento; Emitir relatórios sobre os 
trabalhos realizados, para que os mesmos sejam encaminhados ao Secretário; Gerenciar os 
setores de: “Manutenção e Serviços” e “Suprimentos e Controle de Materiais”, no período em 
que as respectivas chefias estiverem em gozo de férias ou afastamento; Desempenhar outras 
atribuições afins. 
 
Chefe do NAA: Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades de sua 
unidade, organizando e orientando os trabalhos, para assegurar o desenvolvimento normal das 
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atividades; Prestar aos subordinados informações sobre normas e procedimentos relacionados 
ao trabalho e a situação funcional de cada um; Formular, coordenar e compatibilizar os 
procedimentos contábeis e de controle Interno da Administração centralizada, bem como 
acompanhar o seu cumprimento; Definir normas e procedimentos que permitam aos órgãos de 
administração específica da Prefeitura gerenciar fundos, controlar, acompanhar e prestar contas 
de convênios, contratos e subvenções a eles atribuídos; Definir normas e procedimentos 
padronizados para as atividades de administração financeira realizadas no âmbito da 
Administração direta, bem como orientar, coordenar e controlar seu cumprimento; Organizar, 
coordenar controlar processos e outros documentos instruindo para agilização de informações 
analisa funcionamento de diversas rotinas, observando e efetuando estudos e ponderações a 
respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria ao trabalho; Elaborar relatórios para 
avaliação do funcionário e encaminhar pedidos de saída antecipadas, licenças e afastamento de 
seus subordinados; Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
Chefe de Setor de Suprimentos e Controle de Materiais: Emitir solicitação de peças e lubrificantes 
junto ao fornecedor; Providenciar o levantamento de materiais e peças necessários para a 
aquisição junto ao N.A.A.; Controle e distribuição de peças, pneus, lubrificantes e materiais 
diversos, mantendo estoque mínimo; Manter contato com fornecedores, em caso de necessidade 
de substituição de peças e materiais; Realizar coletas de preços de todos os materiais, peças e 
equipamentos que necessitem de orçamento; Acompanhar os procedimentos de leilão 
pertinentes a Divisão Operacional; Conferência e lançamento de notas fiscais de peças e 
materiais adquiridos; Controle e distribuição de peças e materiais diários para fins de 
gerenciamento de estoque e relatório de gastos com manutenções; Emissão de relatório de 
gastos com manutenções, por veículos e Secretaria; Emissão anual de relatório de inventário 
após contagem física; Desempenhar outras atribuições afins; 
 
Chefe de Setor de Serviços e Conservação: Organizar a garagem, fazendo exercer o controle 
sobre a entrada e saída de veículos e sobre o acesso de pessoas estranhas ao serviço; 
Organizar diariamente a programação de uso dos veículos da frota municipal pelas diversas 
unidades da Prefeitura, de acordo com as normas e critérios determinados pelo Chefe de Divisão; 
Assegurar o recolhimento à garagem de todos os veículos após sua utilização; Organizar a 
escala de motoristas para viagens e serviços diversos; Manter o Chefe da Divisão informado 
sobre qualquer irregularidade nas condições dos veículos ou da sua utilização; Elaborar 
relatórios diários de utilização de veículos e máquinas; Organizar e manter organizado o cadastro 
de veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal; Comunicar imediatamente ao Chefe 
da Divisão a ocorrência de acidente com veículos da Prefeitura, esclarecendo as respectivas 
causas e responsabilidades; Recolher os veículos acidentados e providenciar a realização de 
sindicâncias; Encaminhar e controlar a utilização e substituição de aparelhos para acesso rápido 
ao pedágio “Sem Parar”; Providenciar e acompanhar o processo de isenção de pedágio junto a 
ARTESP; Conferir e calcular as despesas com pedágio da frota municipal, discriminando-as por 
Secretaria; Gerenciar a Divisão de Frota no período em que a respectiva chefia estiver em gozo 
de férias ou afastamento; Desempenhar outras atribuições afins; 
 
Chefe de Setor Abastecimento e Controle de Documentação: Controlar, emitir, encaminhar e 
acompanhar todos os casos relacionados com a documentação da frota oficial; Regularizar a 
documentação de veículos, no caso de doação ou outra forma, verificando junto ao doador e ao 
Departamento de trânsito competente, seja sobre a propriedade de uso ou não do veículo, em 
nível municipal, estadual ou federal; Baixar veículos oficiais que estão em processo de leilão; 
Controlar multas de trânsito, identificando os infratores para informar o órgão de trânsito; Informar 
a Secretaria de Administração os dados de servidores que cometem multas de trânsito, a fim de 
descontar em folha de pagamento o valor da infração ou procedimento de abertura de sindicância 
ou processo administrativo em infrações com agravante; Intermediar contatos com DETRAN, 
CIRETRAN e demais órgãos de trânsito no sentido de agilizar os casos referentes aos veículos 
da frota; Manter contato com as empresas especializadas em vistoria para agendar visitas a 
veículos que passaram por mudanças de características ou por determinação do órgão de 
trânsito; Controlar a emissão e providenciar a digitação dos pedidos de combustíveis; Controlar 
diariamente a cota e o consumo de combustíveis da frota municipal; Manter contato com a 
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empresa responsável pelo abastecimento da frota municipal para o bom andamento dos 
serviços; Tratar, junto aos órgãos competentes, do emplacamento, licenciamento e regularização 
dos veículos, bem como do recolhimento de taxas e tributos devidos; Manter organizados os 
registros e a documentação dos veículos da frota municipal; Organizar e manter atualizado o 
registro e a documentação dos motoristas da Secretaria; Desempenhar outras atribuições afins. 
 
Escriturário: Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências 
da unidade, atendendo as exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas 
para atender as rotinas administrativas; Recepcionar pessoas que procuram a unidade, 
inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; 
Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por 
assunto, em ordem alfabética, visando a agilização de informações; Efetuar controles 
relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, 
conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil ou outros tipos similares de 
controle, para cumprimento das necessidades administrativas; Efetuar cálculos utilizando 
fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de juros de mora, correção monetária e 
outros; Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina 
ou prestando informações relativas aos serviços executados; Operar e conservar equipamentos 
de reprodução xerográfica, de fac-símile e microcomputadores; Controlar o recebimento e 
expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la 
ou despachá-la para pessoas interessadas; Redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios 
simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de 
comunicação administrativa; Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo 
superior imediato. 
 
Secretário Municipal: Responsável por administrar os diversos setores pertencentes à Secretaria 
de Transportes Internos. Promove a execução das propostas políticas e administrativas da 
gestão em curso que visem o atendimento das necessidades da SEMUTRI. 
 
Chefe de Setor de Manutenção e Serviços: Dirigir e orientar os serviços de manutenção e reparos 
dos veículos e máquinas da Prefeitura; Fazer cumprir os serviços de lubrificação, borracharia, 
lavagem, elétrica de autos, funilaria e revisão periódica em geral dos veículos e máquinas da 
Prefeitura; Inspecionar os veículos e máquinas ou conjuntos e equipamentos parciais ou totais 
que devam ser recondicionados e relatar os casos de baixa, defeitos, funcionamento e 
necessidades de reparos; Controlar o consumo de peças, materiais e mão de obra utilizada nos 
serviços do Setor; Fornecer ao Chefe da Divisão dados e informações sobre os serviços 
executados no Setor para os levantamentos, cálculos e apropriações de custos; Manter 
catálogos de peças e materiais específicos para o trabalho do Setor; Fazer observar as normas 
de segurança do trabalho pelo pessoal do Setor; Assegurar a conservação e a limpeza do 
ambiente de trabalho e das dependências do Setor; Controlar as ordens de serviço das 
atividades de borracharia, lavagem e lubrificação; Emitir relatórios de manutenção a serem 
anexados ao boletim demonstrativo; Emitir ordens de serviço para as atividades de borracharia; 
Controlar o programa de troca de óleo e pneus da frota municipal; Requisitar as peças e 
acessórios necessários à manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas da 
Prefeitura; Manter o controle da entrada, estadia e liberação dos veículos e máquinas que deram 
entrada no setor; Executar os procedimentos de leilão de óleo queimado, peças e sucata de 
pneus inservíveis; Efetuar levantamentos de materiais, peças e equipamentos necessários para 
o desempenho das atividades do setor; Gerenciar a Divisão Operacional no período em que a 
respectiva chefia estiver em gozo de férias ou afastamento; Desempenhar outras atribuições 
afins. 
 
Mecânico: Consertar veículos em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação do 
mesmo, visando assegurar suas condições de regular funcionamento; Examinar os veículos, 
inspecionando, diretamente ou por meio de aparelhos ou banco de provas, para determinar os 
defeitos e anormalidades de funcionamento; Efetuar a desmontagem, proceder a ajustes ou 
substituições de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção, de alimentação 
de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos 
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apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento; Inspecionar o 
equipamento elétrico do veículo, o alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando a 
oficinas especializadas as partes danificadas, para complementar a manutenção do veículo; 
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os 
acessórios necessários para a execução dos serviços; Efetuar a montagem dos demais 
componentes do veículo, quando necessário, guiando-se pelos desenhos ou especificações 
pertinentes, para possibilitar sua utilização; Testar os veículos uma vez consertados ou 
reparados, para comprovar a eficiência dos resultados dos serviços realizados; Zelar pela guarda 
e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais dos quais se utiliza; Executar outras 
tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Mecânico de Máquinas: Executar a manutenção de diversos tipos de máquinas, motores e 
equipamentos pesados, reparando ou substituindo peças, fazendo os ajustes, regulagem e 
lubrificação convenientes, utilizando ferramentas, equipamentos e instrumentos de medição, 
controle e soldagem para assegurar o perfeito funcionamento das mesmas; Verificar o resultado 
do trabalho executado, operando ou acompanhando a operação da máquina ou equipamento 
complementar em situação real, para certificar-se de seu funcionamento dentro das condições 
exigidas; Orientar outros servidores para auxiliar em suas atividades; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Borracheiro: Controlar a vida útil e a utilização de pneus para programação de trocas; Controlar 
desgastes dos sulcos de pneus para retirá-los e encaminhá-los para recauchutagem; Montar e 
desmontar pneus; Calibrar pneus; Consertar pneus a frio e a quente e reparar câmara de ar; 
Alinhar direção e balancear conjunto de roda e pneu; Prestar socorro a veículos em zonas 
urbanas e rurais; Trabalhar com equipamentos pneumáticos, máquinas vulcanizadoras e 
escariadores de pneus e câmeras de ar, guindaste veicular e todas as ferramentas que a função 
exige; Realizar inspeções preventivas nos equipamentos, acessórios e ferramentas quando 
identificado anomalias, solicitar manutenções e substituições; Dirigir e manobrar veículos; 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Eletricista de Auto: Planeja serviços de instalação e manutenção elétrica nos veículos. Instala 
sistemas e componentes eletroeletrônicos, realiza manutenções preventivas e corretivas 
inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos 
eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, 
ajustando-os e simulando o funcionamento dos mesmos junto com os equipamentos e peças. 
 
Lavador automotivo: Lavagem e limpeza dos vidros e outros utensílios. Realiza serviços de 
pulverização de produtos para lavagem de veículos da frota. 
 
Lubrificador: Realiza a troca de óleo em veículos e máquinas da frota municipal, engraxa e troca 
os filtros dos motores; verifica os níveis de óleo, visando à boa conservação dos mesmos. 
 
Motorista: Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonetas, caminhões e demais veículos de 
transporte de passageiros e cargas pertencentes à frota do Município, obedecendo ao Código 
Nacional de Trânsito; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de 
sua utilização, avaliando o estado de conservação dos pneus, água do radiador, bateria, nível 
de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc.; Transportar 
pessoas e materiais diversos; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas com o fim 
de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; Zelar pela 
segurança de passageiros, verificando o fechamento das portas e o uso de cintos de segurança; 
Realizar pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em 
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de 
revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar, segundo normas estabelecidas, a 
quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras 
ocorrências; Operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, munck 
etc., obedecendo às normas de segurança; Aplicar os produtos de higienização e assepsia da 
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ambulância no caso de transportes de pessoas com doenças contagiosas; Recolher o veículo 
após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Motorista de caminhão munck / guincho: Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonetas, 
caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas pertencentes à frota do 
Município, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; Verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização, avaliando o estado de conservação dos 
pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, 
abastecimento de combustível etc.; Transportar pessoas e materiais diversos; Orientar o 
carregamento e descarregamento de cargas com o fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar 
danos aos materiais transportados; Zelar pela segurança de passageiros, verificando o 
fechamento das portas e o uso de cintos de segurança; Realizar pequenos reparos de urgência; 
Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção 
sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e 
pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; Operar os mecanismos específicos dos 
caminhões, tais como basculante, munck etc., obedecendo às normas de segurança; Aplicar os 
produtos de higienização e assepsia da ambulância no caso de transportes de pessoas com 
doenças contagiosas; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado 
e fechado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Serviços Gerais: Realiza o controle do ferramental da ferramentaria. Responsável pela limpeza 
do local, por meio de coleta de lixo, varrições e lavagem dos recintos e acessórios dos mesmos. 
Mantêm em ordem os produtos de limpeza, verificando para que os mesmos não faltem para a 
execução do serviço. 
 
Técnico de Segurança do Trabalho: Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, 
investigando riscos e causas de acidentes, bem como analisando esquemas de prevenção, para 
garantir a integridade do pessoal. Efetua inspeções em locais, instalações e equipamentos nas 
diversas unidades da organização, determinando fatores e riscos de acidentes, estabelecendo 
normas e dispositivos de segurança, visando à prevenção e à minimização de acidentes e fatores 
inseguros; Estabelece normas e dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos 
equipamentos e instalações, verificando sua observância para prevenir acidentes; Inspeciona 
postos de combate a incêndio, examinando mangueiras, hidrantes, extintores e outros 
equipamentos de proteção, a fim de certificar-se, de suas perfeitas condições de funcionamento 
e sugerir medidas corretivas e preventivas; Elabora relatórios com base nas inspeções, 
comunicando os resultados das mesmas, propondo aquisição, reparação e remanejamento de 
equipamentos, visando verificar a total observância dos padrões estabelecidos pelas normas 
técnicas de segurança do trabalho; Efetua o desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos 
servidores da organização, instruindo os mesmos quanto às normas de segurança, combate a 
incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, através de palestras, a fim de que 
possam agir acertadamente em casos de emergência; Coordena a publicação de matérias sobre 
segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos 
sobre prevenção de acidentes, para a garantia da integridade do pessoal; Participa de reuniões 
sobre segurança do trabalho, fornecendo informações sobre o assunto e apresentando 
sugestões para aperfeiçoar o sistema existente; Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
 


