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§ 2°. As atrtbulcoes, bem como as condrcoes para 0
o gs ~ ingres 0 no cargo de _TeCniC? em sequranca do Trabalho, serao as

l~~;~mconsta tes do Ane::~ ::.s:C~e~riado 01 (urn) cargo publico de Tecnlco ern
~ ~~~ arma ia, de provirnento efetivo, aurnentando para 02 (dois) 0 nurnero de
o,~a~ras.
iJJ ill0 OJ '
o 62 L:: Paragrafo Unico. 0 Anexo I da Lei Complementar n.o~ ~IK~'6/21/2 07, no que se refere ao cargo de Tecnico em Farrnacta, sera
~ ~ ~'g: repres ntado conforme Anexo I, constante desta Lei.
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§ 1°. 0 cargo a que se refere 0 "caput" deste artigo, bem
como 0 nurnero de vagas, nfvel de vencimento sao os constantes do Anexo I
desta Lei.

Art. 2°. Fica criado, no ambito do Poder Executivo do
fvlunicipio de Sao Jose da Barra/MG, 0 cargo publico de provimento efetivo,
de Operador de Maquinas Agricolas, conforme consta no Anexo I desta Lei,
destinado a execucao dos servlcos publlcos muntcipals.

§ 2°. As atrtbulcoes, bem como as condlcoes para 0
ingresso no cargo de Tecnlco em sequrence do Trabalho, serao as
constantes do Anexo ndesta lei.

Art.. 10. Fica criado, no ambito do Poder Executivo do
Municipio de Sao Jose da Barra/MG, 0 cargo publico de provimento efetivo,
de Tecnico em Sequranca do Trabalho, conforme consta no Anexo I desta
Lei, destinado a execucao dos servlcos publlcos rnunlcipais.

§ 1°. 0 cargo a que se refere 0 "caput" deste artigo, bem
como 0 nurnero de vagas, nfvel de vencimento sao os constantes do Anexo I
desta Lei.

o Chefe do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da
Barra/MG, no uso das atrlbulcoes que Ihe sao conferidas pelo art. 44
paraqrafo unico, VII c/c 45 I e 65, I todos da Lei Orqanlca Municipal, propos,
a Camara Municipal aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei
Cornplementar,

"Dispoesobrea cria~io de cargo e altera~io
de numero de vagas de cargos de
Provimento Efetivo e dci outras
providencias".

LEICOMPLEMENTAR N° 036/2009.
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• preparar 0 solo para plantio;
• executar a rocaqern do pasto;
• construir pequenas barragens;
• operar retro-escavadeira, trator agricola e patrol;
• executar trabalhos de terraplanagem, escavacoes,

rnovlrnentacao de terras e preparacao de terrenos para fins espedficos;
• operar maqulna moto-niveladora, acionando os

comandos de marcha, direcao, pa rnecanlca e escarificador, para nivelar
terrenos apropriados a construcao de edlficlos, estradas e outras obras;

• operar maqulnas para execucao de limpeza de ruas e
desobstrucao de estradas:

• operar rnaqulnas misturadoras de areia, pedra
britada e aqua, manipulando os comandos, regulando a rotacao e tambor de
mistura;

• executar servlcos de perfuracao de rochas, concretos
e solos diversos, operando rnaqulnas perfuratrtz:

• zelar pela manutencao e conservacao das maqulnas
~~-""'IIJ!!I'PIIiA'i"'amentos uti1izados;
:> gs ~ . • executar outras atividades correlates.~!~~r- Art. 5°. Fica alterado 0 nfvel de vencimento do cargo de~ ~ g ~~Sprovi ento efetivo de operador de maqulna, constante da Lei Complementar
~!~ fS ~ 0 21 2007, para nfvel XVII, na forma do Anexo V devidamente atualizado,
l.. .::!~ ~ era do-se os anexos I, IV e V da referida lei.
:P wo~ ...~:) ~z·..I
:) 80 tJ Art. 6°. Os cargos criados por esta Lei, com nurnero
;!2 ~lC}~. certo, Iserao acessfveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais,
~ 05 ~ a. asslrnt omo aos estrangeiros na forma da Lei.
" :JL« .
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• Operar rnaqulna e/ou trator de esteira, inclusive os
de grande porte e potencla de motor;

• Executar trabalhos de retirada de cascalho, destocas,
prepare de leitos de estradas, preencher grotas;

• Executar cornpactacao e cobertura do llxao:
• vistoriar a maqulna, aquecendo 0 motor verificando 0

nfvel de 61eo,agua, bateria, cornbustivel e painel de comando;
• operar rnaqulna agricola;
• operar pa-carreqadelra, acionando os comandos

hidraulicose de tracao, escavando 0 solo e movendo pedras, asfalto,
concreto e materiais similares, colocando-os em carnlnhoes para serem
transportados:

ATIVIDADES:

Art. 4°. Ficam alteradas as atividades do cargo de
provlmento efetivo de operador de rnaqulnas, passando 0 anexo IX da Lei
Complementar nO21/2007, a vigorar com a seguinte redacao:
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Canas Lucian? ~aza9a
Prefeito MUnicIpal de
Sao jose da Barra/MG

CARLOS L
PrefeitoMunicipal

Sao Jose da Barra, 26 de maio de 2009.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua pubucacao, revogando todas as disposicoes em contrario ..

Art. 10. As despesas decorrentes da execucao desta Lei
correrao a conta de dotacao orcarnentaria pr6pria.

Art. go. Os direitos, obrtqacoes, responsabilidades e
demais fatos resultantes da relacao de trabalho entre os titulares dos cargos
criados por esta Lei Complementar e 0 Munidpio de Sao Jose da Barra sao
disciplinados pela Lei Complementar nO. 020/2007 que "Dispoe sobre 0
Regime Juridico e 0 Estatuto dos Servidores Publtcos Municipais de Sao Jose
da Barra/MG, inc/uindo suas autarquias e Funda~oes Pubttces e da outras
provtdenctes" e pela Lei Complementar nO. 021/2007 que "Dispoe sobre 0
Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Publicos Municipais de Sao
Jose da Barra/MG e da outras providencies", e suas posteriores alteracoes.

Art. 8°. Os titulares dos cargos criados por esta Lei
cumprlrao a jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 7°. Os cargos criados por esta Lei, obedecerao a
Tabela de Vencimentos - Anexo V, da Lei Complementar n.o 024, de 03 de
outubro de 2007, no que se refere a proqressao salarial.
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i AViSO DE PUBUCACAO
f· PUBLICADO, EM ~ 05 /09 POR
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i cariOS Luciano Bazaga
Prefeito Municipal de
Sao Jose da BarralMG

CARLOS L NO BAZAGA
Prefeito Municipal

Sao Jose da Barra, 26 de maio de 2009.

Curso Tecnfco em Seguran<;a~-~

Tecnlco em do Trabalho com registro
nrnfic:c:inn::::.1 nn nrnSn

Sequranca do 01 XII 1-" VI ........... v, ,...., I • ..., Vi ';:;:i"-"V

espedfico, conhecimentos deTrabalho informatica e carteira de
habtlltacao em motocicieta.

Operador de Alfabetizado e Carteira Nacional
Maquinas 01 XII de Habtlltacao - CNH Categoria
Agrfcolas "D"

Tecnico em 02 VII Curso tecnlco em Farrnacla,
I:'~ t-r"tf"'\ ~,--j ~ ,..0 ..........."',...;,.........'" .....'" ):.....,.,~'" ,.f,... ,..1 ....,..,..,...
i 011110\...'0 \... III 1C;yl':»'-I U IIU VI you uc \...IO.:».:»C

CARGOS N.o DE NIVEL DE ESCOLARIDADE
VAGAS VENCIMENTO

ANEXO I
CARGOS, VAGAS, NIVEL DE VENCIMENTOS.
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• Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as
medidas de ellrnlnacao e neutrallzacao:

• Analisar os rnetodos e os processos de trabalho e identificar as fatores de
risco de acidentes do trabalho, doencas profissionais e do trabalho e a
presence de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua
eltrntnacao ou seu controle;

• Executar os procedimentos de sequranca e higiene do trabalho e avaliar
os resultados alcancados, adequando-os as estrateqlas utilizadas de
maneira a integrar 0 processo prevencionista em sua planlflcacao,
beneficiando 0 trabalhador;

• Executar os programas de prevencao de acidentes do trabalho, doencas
profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a parttclpacao
dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem
como sugerindo constante atuallzacao dos mesmos e estabelecendo
procedimentos a serem seguidos;

• Promover debates, encontros, campanhas, seminarlos, palestras,
reunloes, treinamento e utilizar outros recursos de ordem dldatlca e
pedag6gica com 0 objetivo de divulgar as normas de sequranca e higiene
do trabalho, assuntos tecnlcos, administrativos e prevencionistas, visando
evitar acidentes do trabalho, doencas profissionais e do trabalho;

• Executar as normas de sequranca referentes a projetos de construcao,
amptlacao, reforma, arranjos ffslcos e de fluxo, com vistas a observancla
das medidas de sequranca e higiene do trabalho, inclusive por terceiros;

• Encaminhar aos setores e areas competentes normas, regulamentos,
documentacao, dados estatistlcos, resultados de anallses e avallacoes,
materiais de apoio tecnico, educacional e outros de dlvulqacao para
conhecimento e auto-desenvolvimento do trabalhador;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO .~.;u;,;;..." ..J",U:J~~~~'
Estado de MinasGer~s AVISO DE PUBLI~~~AO

.. ,. POBtICADO;-EM·-@.I.Q5- L....~~
AriXACAO NO QUADRO DE AVISOS

A,_,NEXO II DA PRGHTuRA. 'vl~;~;CJFt\L.
ATRIBUIC;OES DOS CARGqp . \I--r, I 6J~~~ .

CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABAL~~-if!I"""J!iIllII!!I!!]!""""~-!<~-·_..mI!I\!I!!I!!I-_WL_""""""""'

QUALIFICA~AO: Curso Tecnico em Seguran~a do Trabalho com
registro profissional no orgao especifico, conhedmentos de
informatica e carteira de habilita~ao em motocicleta.
DESCRIt;AO; Supervislonar as atividades ligadas a sequranca do trabalho,
visando assegurar condlcoes que eliminem ou reduzam ao rninlmo os riscos
de ocorrencia de acidentes de trabalho, observando 0 cumprimento de toda
a leqtslacao pertinente.
ATRIBUI~6ES :
• Informar 0 empregador, atraves de Parecer Tecnico, sobre os riscos

existentes no ambiente de trabalho, bem como orlenta-Io sobre as
medidas de eltrnlnacao e neutratlzacao:
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• Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de protecao contra lncendlo,
recursos audiovisuais e didatlcos e outros materiais considerados
lndlspensavels, de acordo com a teqlslacao vigente, dentro das qualidades
e especificac;5estecnlcas recomendadas, avaliando seu desempenho;

• Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao
tratamento e destlnacao dos residues industriais, incentivando e
conscientizando 0 trabalhador da sua lrnportancla para a vida;

• Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto
aos procedimentos de seguranc;a e higiene do trabalho previstos na
Ieqlslacao ou constantes em contratos de prestacao de service:

• Executar as atividades ligadas a seguranc;a e higiene do trabalho
utilizando rnetodos e tecnlcas cientificas, observando dispositivos legais e
institucionais que objetivem a eltrnlnacao, controle ou reducao
permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das
condlcoes do ambiente, para preservar a integridade fisica e mental dos
trabalhadores;

• Informar a CAT - Cornunlcacao de Acidentes de Trabalho, atraves de
formutarlos/apltcatlvos proprios, sempre que ocorrer acidentes de
trabalho;

• Levantar e estudar os dados estatisticos de acidentes do trabalho,
doenc;as profissionais e do trabalho, calcular a frequencia e a gravidade
destes para ajustes das acoes prevencionistas, normas, regulamentos e
outros dispositivos de ordem tecnlca, que permitam a protecao coletiva e
individual;

• Articular-se e colaborar com os setores responsavels pelos recursos
humanos, fornecendo-Ihes resultados de levantamentos tecnlcos de
riscos das areas e atividades para subsidiar a adocao de medidas de
prevencao a nivel de pessoaJ;

• Informar os trabalhadores e 0 empregador sobre as atividades insalubres,
perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos espedficos, bem
como as medidas e alternativas de eltrnlnacao ou neutratlzacao dos
mesmos;

"liliL.__.... (j) • Ava iar as condlcoes ambientais de trabalho e emitir Parecer Tecnlco que
o g5 55 . sub idie 0 planejamento e a orqanizacao do trabalho de forma seguralC3;!s par 0 trabalhador;
C) U) ~~. • Arti ular-se e colaborar com os orgaos e entidades ligados a prevencao
ffi ,0 ~'~ r·de cidentes do trabalho, doencas profisslonals e do trabalho.
a: ~ ~ ~ .JPa icipar de sernlnartos, treinamentos, congressos e cursos visando 0
~ ~0~s~)pt cambro e 0 aperfeic;oamento profissional;
1!-J 0 Z t= rr-:.
0. ~'.~....p;: .r;ro over inspec;5es nos locais de trabalho, identificando condlcoes
~ ~ ~~ per. osas, tomando todas as provldenclas necessaries para eliminar as

-, ~)~.-, ~
"""')
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• Levantar e estudar estatistlcas de acidentes do trabalho, doencas
profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando

~=---o::""'C/)--IIIIIII!fIIIilJII!I!FIJ."\c;aode medidas preventivas.
l~ ~ ~ .0 Elab rar pianos para controlar efeitos de catastrotes, criando as
~~~ ~ .-J_.' con ic;5espara combate a lncendlos e salvamento de vitlrnas de qualquer
" ui -r t" ld(.) U) Cl tf . Ipo e aCI ente,
- Q 0') I
ffi ~ ~.~ \.iPre rar programas de treinamento, admissional e de retina, sobre
ii' ~~~seg ranc;;a do trabalho, incluindo programas de consclentizacao e
~ ~0 r:l ~ divu gac;ao de normas e procedimentos de seguranc;a, visando ao

o_ _8, '_~ ~ ~des nvolvimento de uma atitude preventiva nos funclonarlos quanto a
~ t§1C}:.u <seq ranee do trabalho.
''''''l" __/ .....1 <1" a::::"" :'.. X 0..'; .':r· ..~
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situacoes de riscos, bem como treinar e conscientizar os funclonarlos
quanto a atitudes de seguranc;a no trabalho.

• Preparar programas de treinamento sobre seguranc;a do trabalho,
incluindo programas de consclentlzacao e dlvulqacao de normas de
seguranc;a, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos
funclonartos quanto a seguranc;ado trabalho.

• Determinar a utlllzacao pelo trabalhador dos equipamentos de protecao
individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de
protecao contra lncendto, quando as condlcoes assim 0 exigirem, visando
a reducao dos riscos a seguranc;ae integridade flslca do trabalhador.

• Colaborar nos projetos de modificac;5es prediais ou novas Instalacoes da
empresa, visando a crlacao de condlcoes mais seguras no trabalho.

• Pesquisar e analisar as causas de doencas ocupacionais e as condlcoes
ambientais em que ocorreram, tomando as provldenclas exigidas em lei,
visando evitar sua relncidencla, bem como corrigir as condlcoes
insalubres causadoras dessas doencas.

• Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com 0
objetivo de divulgar as normas de seguranc;a e higiene do trabalho, bem
como para informar e conscientizar 0 trabalhador sobre atividades
insalubres, perigosas e penosas, fazendo 0 acompanhamento e avallacao
das atividades de treinamento e dlvulqacao.

• Supervisionar os servlcos de cantina, vlqllancia e portaria, visando
garantir 0 bom atendimento ao publico interno e visitantes.

• Distribuir os equipamentos de protecao individual (EPI), bem como
indicar e inspecionar equipamentos de protecao contra lncendlo, quando
as condlcoes assim 0 exigirem, visando a reducao dos riscos a seguranc;a
e integridade flslca do trabalhador.

• Colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observacoes e
proposlcoes, visando a adotar solucoes corretivas e preventivas de
acidentes do trabalho.
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~RLOS Lu2NO BAZAGA
" ....- Prefeito Municipal

Sao Jose da Barra/MG, 26 de maio de 2009 .

CARGO: OPERADOR DE MAoUINAS AGRiCOLAS
QUALIFICACAO NECESsARIA: Alfabetizado e Carteira Nacional de
Habllltacao-Crvt+, Categoria "D",
DESCRICAO: Operacao de tratores de esteira e outras rnaqulnas agricolas.
ATIVIDADES:
• vistoriar a rnaqutna, aquecendo 0 motor verificando 0 nivel de 61eo, aqua,

bateria, combustlvel e painel de comando;
• operar maquina agricola;
• preparar 0 solo para plantio;
• executar a rocaqern do pasto;
• construir pequenas barragens;
• operar trator agricola;
• executar trabalhos de terraplanagem, escavacoes, movtrnentacao de

terras e preparacao de terrenos para fins espedficos;
• operar maqulnas para execucao de limpeza de ruas e desobstrucao de

estradas;
• zelar pela rnanutencao e conservacao das rnaqulnas e equipamentos

utilizados;
• executar outras atividades correlatas.

• Prestar apoio a SIPAT, organizando as atividades e recursos necessarlos.
• Avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando 0 acidentado

para recebimento de atendimento medico adequado.

• Realizar lnspecoes nos locais de trabalho, identificando condlcoes
perigosas, tomando todas as provldenclas necessarlas para eliminar as
sltuacoes de riscos, bem como treinar e conscientizar os funclonarlos
quanto a atitudes de sequranca no trabalho;

• Executar outras atividades correlatas.
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