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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 04.214.41910001-05 

LEI N° 700/2015, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. 

"Fica autorizado o Poder público Municipal 
a criação de vagas no quadro dos servidores 
públicos do Município de Luís Eduardo 
Magalhães, alterando anexo 1, bem como o 
anexo VII da Lei 26512007 que Dispõe sobre 
o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos do Município de Luís 
Eduardo Magalhães e dá outras 
providências ".  

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais especialmente o disposto no Art. 78, inciso XI, da 
Lei Orgânica. 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei. 

Art. 1° - Fica autorizado o Poder Público Municipal à criação de vagas no quadro dos 
servidores públicos do Município de Luís Eduardo Magalhães, alterando o anexo 1 da lei 
265/2007 e as leis modificativas 647/2014 e 671/2015. 

Art. 2° - Os cargos de: Motorista Transporte Escolar Coletivo, categoria funcional TÉCNICO 
ESPECIAL 1; Condutor Socorrista do S.A.M.U., categoria funcional TÉCNICO; e Técnico 
em Meio Ambiente, categoria funcional TÉCNICO ESPECIAL 1, serão transferidos para a 
categoria funcional de TÉCNICO ESPECIAL II, alterando o anexo VII da Lei 265/2007 e as 
leis subsequentes que dispõe sobre o assunto. 

Art. 30  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 10 de Setembro de 2015. 

HU(JIFO SANTA 'CRUZ FILH' 
J PRFEITO MUNICIPAL / 



ANEXO 1 
QUADRO DE VAGAS DOS CARGOS EFETIVOS 

CATEGORIA 
FUNCIONAL NÍVEL CARGOS 

VAGAS 

PREENCHIDAS A 
PREENCHER CADASTRO DE 

RESERVA 
AUXILIAR 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (em extinção) 68 - - 

AUXILIAR 11 II GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL 58 - - 

AGENTE III 

AGENTE ADMINISTRATIVO O - - 

ALMOXARIFE (em extinção) O - - 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (em extinção) 1 - - 

FISCAL DE LIMPEZA (em extinção) 1 - - 

MONITOR EDUCACIONAL 6 - - 

MOTORISTA CARRO LEVE 20 3 - 

ASSISTENTE IV 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 116 9 - 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 5 1  5 

FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO O 1 - 

MOTORISTA DE CARRO PESADO 9 1  - 

OPERADOR DE COMPUTADOR (em extinção) 1 - 

TELEFONISTA - 
 

2 - 

TÉCNICO V OPERADOR DE MAQUINA PESADA 4 - - 

TÉCNICO 
ESPECIAL 1 

VI 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 9 4 - 

AGENTE DE INSPEÇÃO 1 O - 

FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA 17 6 - 

FISCAL DE RENDAS (em extinção) 2 - - 

TÉCNICO AGRICOLA 1 O - 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 83 13 - 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE (em extinção) 2 - - 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA O 3 - 

TÉCNICO 
ESPECIAL LI VII 

CONDUTOR SOCORRISTA - SAMIJ 8 O - 

MOTORISTA ÓNIBUS ESCOLAR 4 2 - 

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO O  - 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO O 4 - 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 1 1 - 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 5 O - 

SUPERIOR VIII 

ADVOGADO 8 1 

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2 O - 

ANALISTA AMBIENTAL 1 O - 

ANALISTA DE LABORATÓRIO 1 1 - 

ANALISTA DE PROCESSOS - ARQUITETURA 3 O 

ANALISTA DE PROCESSOS - ENGENHARIA 
CIVIL 2 O 1 

ANALISTA DE PROCESSOS - ENGENHEIRO 
FLORESTAL 

1 O - 

ASSISTENTE SOCIAL 9 1 - 

AUDITOR FISCAL 10 3 - 



BIÓLOGO 1 - - 

EDUCADOR FÍSICO 1 O - 

ENFERMEIRO 32 8 - 

FARMACÊUTICO 4 O - 

FISCAL AGROPECUÁRIO ORIGEM ANIMAL 
(VETERINÁRIO) 

2 O - 

FISCAL AGROPECUÁRIO ORIGEM ANIMAL 
(ZOOTECNSTA)  

FISCAL AGROPECUÁRIO ORIGEM VEGETAL 
(AGRONOMO/ENG. ALIMENTOS) 

o 1 - 

FISCAL AMBIENTAL 1 O - 

FISCAL SANITARISTA - HAB. ENFERMAGEM 1 O - 

FISCAL SANITARISTA - HAB. 
FARMÁCIAIBIOQU1MICA 

2 O 
- 

FISCAL SANITARISTA - HAB. MEDICINA 
VETERINÁRIA 

o 
- 

FISIOTERAPEUTA 8 1 - 

FONOAUDIÓLOGO 1 O - 

MÉDICO 4 O - 

NUTRICIONISTA 3 1 - 

ODONTÓL000 9 2 - 

PSICÓLOGO 9 4 - 

TÉCNICO DE CONTROLE 7 O - 

TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR 3 O - 

TERAPEUTA  OCUPACIONAL 2 O - 



ANEXO VII 
QUADRO EFETIVO 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO ESPECIAL 1- NÍVEL VI 

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
Descrição: 
Executar a fiscalização e atuação, com poder de polícia de trânsito, referentes à 
orientação, circulação, estacionamento e parada de veículos previstos no Código de 
Trânsito Brasileiro e outras funções pertinentes que lhe forem atribuídas. 
Tarefas: 
Cumprir e fazer cumprir a legislação municipal e as normas de trânsito no âmbito de 
suas respectivas atribuições; 
Operar o trânsito de veículos, pedestres, animais e promover o desenvolvimento da 
circulação e segurança de ciclistas; 
Operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos do controle viário; 
Orientar e comunicar os acidentes de trânsito; 
Fiscalizar o trânsito, autuar e aplicar as medidas as medidas administrativas pertinentes 
às infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código Brasileiro de 
Trânsito, notificando os infratores; 
Atuar em conjunto com os órgãos policiais nas situações específicas de repressão ao uso 
irregular de veículos nas circunstâncias a serem especificadas pela Superintendência de 
Trânsito; 
Estabelecer a ronda de trânsito, com o objetivo de manter a circulação adequada dos 
veículos; Participar dos projetos e programas de educação e segurança no trânsito, de 
acordo com o que foi estabelecido pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito); 
Orientar e prestar informações ao contribuinte sobre as normas de trânsito e medidas de 
segurança; 
Fiscalizar os eventos para garantir a livre circulação de veículos e pedestres com 
segurança; Conduzir veículos utilizados na fiscalização de trânsito; 
Prestar assistência à população em caso de calamidades públicas; 
Remover ou sinalizar obstáculos da via; 
Criar rotas alternativas para o tráfego; 
Solicitar auxílio para a desobstrução total da via; Sinalizar a existência de obras nas vias 
públicas; 
Intervir no tráfego quando da realização de eventos; 
Realizar outras atividades correlatas. 
Pré - requisitos: 
2° Grau completo 
Carteira Nacional de Habilitação nas Categorias "A e B" 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO ESPECIAL II- NÍVEL VII 

CARGO: MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO 
Descrição: 
Manobrar, operar e preservar os veículos destinado ao transporte coletivo dos estudantes 
do município, dando-lhes a devida conservação; 
Tarefas: 



Dirigir os veículos de transporte escolar da frota municipal, dentro e fora do Município, 
seguindo o Código Nacional de Trânsito, verificando diariamente, antes e após sua 
utilização, as condições de funcionamento do veículo, como pneus, água do radiador, 
bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível, entre outros; 
Transportar os educandos e os responsáveis pelas atividades escolares, garantindo a 
segurança dos mesmos; 
Transportar materiais para abastecimento dos órgãos da Prefeitura Municipal, além de 
documentos administrativos, quando necessário; 
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 
devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; 
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições de uso 
imediato; 
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; 
Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da 
quilometragem, viagens realizadas, educandos transportados, itinerários percorridos, 
além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da 
Administração; 
Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o 
corretamente estacionado e fechado; 
Solicitar os serviços de mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem 
qualquer irregularidade; 
Controlar e orientar o embarque e desembarque dos educandos e monitores para evitar 
acidentes; 
Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais 
veículos; 
Realizar reparos de emergência; 
Dar assistência aos outros motoristas do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal em 
casos de sinistros e panes dos veículos; 
Praticar a direção defensiva visando a diminuição dos riscos de acidentes; 
Observar o limite de passageiros preestabelecidos; 
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local 
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Pré-requisitos: 
2° Grau Completo 
Carteira de Habilitação Classe D 
Certificado de Aprovação no Curso de Transporte Coletivo e Escolar expedido pelo 
DETRAN. 
CARGO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Descrição: 
Executar tarefas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Economia Solidária de caráter 
técnico relativo à programação, organização, controle e fiscalização dos trabalhos de manejo e 
meio ambiente, bem como nas áreas de gestão ambiental, o controle da poluição, a 
recuperação de zonas degradadas, a educação ambiental, entre outras. 
Tarefas: 
Auxiliar na elaboração de laudos e documentos técnicos; 
Manter unidades de conservação e de produção, atuar na preservação e conservação ambientais; 
Auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e 
coordenação de equipes de trabalho; 
Operar máquinas, equipamentos e instrumentos meteorológicos; 



Participar na coordenação de processos de controle ambiental, utilidades, tratamento de 
efluentes e levantamentos meteorológicos; 
Acompanhar e encaminhar os dados recebidos das estações meteorológicas ao setor competente; 
Orientar e acompanhar os trabalhos de preenchimento dos relatórios, garantindo a exatidão e 
qualidade das observações meteorológicas; 
Manter contatos com outras estações ou postos meteorológicos, servindo-se de comunicação 
formal ou codificados para receber e transmitir informações meteorológicas; 
Dar suporte na instalação de novas estações agro meteorológico ou postos termos 
pluviométricos determinando local de instalação; 
Monitorar qualidade da água, alimentar, capturar e beneficiar animais aquáticos de viveiros, 
tanques e fazendas marinhas; 
Ministrar treinamentos, participar de projetos e auxiliar em aulas práticas; 
Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, 
equipamentos e de seu local de trabalho; 
Participar em ações de preservação ambiental; 
Participar na elaboração de relatórios de impacto ambiental; 
Sensibilizar a população para uma boa utilização dos recursos naturais; 
Ajudar na implementação e na aplicação das leis relativas ao meio ambiente; 
Organizar eventos e palestras sobre temáticas ambientais; 
Contribuir para a produção de políticas ambientais eficazes; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de 
programas de informática; 
Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Pré-Requisitos: 
2° Grau Completo 
Curso Técnico na Área (Técnico em Meio Ambiente). 

CARGO: CONDUTOR SOCORRISTA - S.A.M.U. 
Descrição: 
Manobrar, operar e preservar os veículos destinados a execução do serviço, pertencentes 
ao município, dando-lhes a devida conservação; 
Tarefas: 
Trabalhar no SAMU como motorista de viatura de resgate, sendo parte da equipe no 
atendimento a vítima, sob orientação e fiscalização da equipe de enfermagem; 
Comparecer, atuando com ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala 
de serviço pré-determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; 
Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos 
colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e 
servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; 
Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; 
Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes; 
Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 
Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e 
seguir suas orientações; 
Conhecer a malha viária local; 
Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema 
assistencial local; 
Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 
Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; 



Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, 
a fim de auxiliar a equipe de saúde; 
Participar das reuniões convocadas pela direção; 
Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção 
técnica; 
Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar 
contra os mesmos; 
Acatar as deliberações da direção técnica. 
Pré-requisitos: 
2° Grau Completo. 
Carteira de Habilitação Classe D há 2 (dois) anos. 
Experiência comprovada de 2 (dois) anos como motorista em atendimento em pré-
hospitalar. 
Certificação de capacitação em APH, com carga horária mínima totalizando 60 h. 
Certificado do Curso de Suporte Básico de Vida. 


