
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

LEI Nº 3.904/2018 
 

 
ALTERA REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO DE CARGO  

EFETIVO PREVISTO NA LEI 

MUNICIPAL N.º 2.000/1997. 

 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de 

suas atribuições legais; 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - A descrição dos requisitos para provimento do cargo de 

Auxiliar de Serviço Multifuncional, previstos no Anexo III, da Lei Municipal 

n.º 2000/1997, incluída pela Lei Municipal 3.667/2015, passa a vigorar com 

a redação contida no ANEXO I da presente Lei. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga 

as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 12 de junho de 

2018. 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 12 de 
junho de 2018. 

 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

ANEXO I 

 
 

CARGO 

Auxiliar de Serviço Multifuncional 

GRUPO OCUPACIONAL 

Portaria, Transporte, vigilância,  

Limpeza e Conservação 

CARREIRA 

I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

Compreende os cargos que tem como atribuições a execução de tarefas de rotinas de limpeza, arrumação, vigilância e 

zeladoria em geral, nos prédios. Creches e escolas públicas, e, sob supervisão coletar o lixo acumulado, varrer e limpar 

ruas e logradouros públicos despejando-o em veículos apropriados, escavação e limpeza de cemitérios, caixas de ralos e 

outras executáveis com esforço físico. execução da vigilância diurna ou noturna nos prédios da Prefeitura e nas áreas 

públicas, bem como a defesa do patrimônio municipal. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

 Limpar e arrumar as dependências e instalações de escolas e edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas 

condições de asseio requeridas; 

 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 

determinações definidas; 

 Percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 

 Manter a devida higiene e conservação das instalações sanitárias e de cozinha; 

 Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 

 Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da  prefeitura;  

 Verificar o prazo de validade dos alimentos antes de prepará-los; 

 Manter limpos os utensílios de cozinha efetuando a lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos, facas e demais 

utensílios de copa e cozinha; 

 Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de 

utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas; 

 Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de acordo com 

orientação recebida; 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
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 Executar tarefas de copa e cozinha e preparação de alimentos para merenda escolar; 

 Distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada, para atender aos comensais; 

 Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 

comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; 

 Receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com normas e instruções estabelecidas, a fim de atender 

aos requisitos de conservação e higiene; 

 Lavar e passar roupas, observando o estado de conservação das mesmas, bem como proceder ao controle da entrada 

e saída das peças; 

 cuidar da higiene da criança, banhando-a, vestindo-a e orientando seus hábitos de higiene pessoal; 

 Proceder ao auxílio nas refeições, nas preparações de doses e nos horários de ministrar remédios, conforme 

orientação médica; 

 Acompanhar a criança em suas atividades recreativas, levando-a para passear, contando-lhe histórias, organizando 

brincadeiras, assegurando-lhes um entretenimento sadio; 

 Proceder ao controle do horário de repouso da criança, colocando-a para dormir, aparando-lhe a cama e outros; 

 Manter as roupas em perfeita condição de utilização, lavando-as, passando-as e costurando-as quando necessário; 

 Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 

 Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos 

nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; 

 Cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e entrega de documentos; mensagens ou 

pequenos volumes; 

 Conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coletas de lixo, lavagens, pintura de guias e etc; 

 Efetuar a coleta de lixo residencial de maneira seletiva; 

 Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; 

 Quebrar pedras e pavimentos, limpar beira de estradas; 

 Limpar ralos, bueiros e bocas de lobo,conservação e limpeza de cemitérios e necrotérios; 

 Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; 

 Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas de açodo com instruções recebidas; 

 Auxiliar no plantio, adubagem e poda de árvores, flores e grama para conservação e ornamentação de praças, 

parques e jardins; 

 Capinar canteiros de praça, parques, jardins de árvores, flores e grama para conservação e ornamentação de praças, 

parques e jardins; 

 Auxiliar na execução de serviços de calcetaria e obras públicas em geral; 
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 Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares em construções; 

 Assentar tubos de concreto, sob supervisão, na realização de obras públicas; 

 Assentar meios-fios; 

 Auxiliar na construção de palanques, andaimes, redes de esgoto pluvial e cloacal, caixas de redes de inspeção, 

bocas-de-lobo e outras obras; 

 Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos 

especiais; 

 Observar as medidas de segurança na execução das tarefas, usando equipamentos de proteção e tomando 

precauções para não causar danos a terceiros; 

 Atender a normas de e segurança do Trabalho; 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 Abrir sepulturas, retirando a lápide com instrumentos e técnicas adequados, a fim de evitar danos às mesmas; 

 Preparar sepulturas, abrindo novas covas escavando a terra, as paredes da abertura e limpando seu interior, 

providenciar sua vedação, moldando lajes para tampá-las, entre outros; 

 Auxiliar na remoção e no transporte de caixões, carregando-os até o seu destino final, bem como, executar os 

trabalhos braçais nas decidas dos caixões ou ataúdes; 

 Participar da exumação dos restos mortais, desenterrando restos humanos e guardando ossadas, sob supervisão de 

autoridade competente observando as normas existentes e a orientação recebida para tal fim, quando vencido o 

período de manutenção da sepultura; 

 Cumprir determinação legal e judicial; 

 Zelar pela ordem, protegendo a inviolabilidade das sepulturas, impedindo saques, bem como, pela limpeza e 

conservação do cemitério e seus mausoléus, alamedas, muros e canteiros; 

 Abrir e fechar os portões do cemitério, bem como controlar o horário de visitas; 

 Atender as normas de higiene e segurança do trabalho; 

 Proceder a ronda diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes, verificando se: portas, portões 

e outras vias de acesso estão devidamente fechadas;  

 Examinar as instalações hidráulicas e elétricas dos prédios públicos, tomando as providências necessárias na 

ocorrência de fatos imprevistos; 

 Ascender e apagar lâmpadas dos prédios públicos; 

 Proceder a vigilância diurna ou noturna nas áreas e logradouros públicos; 
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 Proceder a vigilâncias de veículos, máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; 

 Executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, cívicos ambientais, estéticos, históricos 

e/ou outros; 

 Executar a vigilância junto aos escolares no sentido de orientá-los e protegê-los  quanto ao tráfico de drogas, 

roubos e marginalização; 

 Executar a vigilância junto aos escolares no sentido de orientá-los a evitar a propagação da promiscuidade e 

pornografia e a divulgação de idéias destruidoras da família; 

 Prestar informações ao público quanto à localização de serviço e de funcionários; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 Executar atividades de Jardinagem 

 Preparar canteiros e sementeiras de flores e hortaliças, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais em jardins, 

canteiros, hortas, praças, parques e demais logradouros públicos, efetuando os tratos necessários, tais como, 

adubação e aplicação de corretivos de solo; 

 Revolver e renovar a terra eb culturas nas épocas próprias, realizando atividades de plantio e replantio de sementes 

e mudas, bem como serviços de adubagem, irrigação e podas de grama, plantas e árvores; 

 Manter os parques e jardins livres de ervas daninha pragas e moléstias, aplicando defensivos agrícolas observando 

as instruções predeterminadas, assim como, mantê-los em bom estado de conservação e limpeza; 

 Preparar e fazer a manutenção de viveiros de aves e plantas; 

 Desempenhar outras atividades correlatas á função ou ao cargo. 

ATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 

- Experiência 

Não exige experiência comprovada. 

- Requisitos para Provimento 

• Instrução - Alfabetizado. 

- Recrutamento 

Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 

 

- Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 

Progressão na carreira com fundamento no efetivo tempo de serviço nas atribuições do cargo, considerando o 

merecimento (aptidão) mediante Avaliação Periódica de Desempenho; 

Promoção por formação acadêmica, em cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento. 

 

- Julgamento e Iniciativa 
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Tarefas altamente repetitivas, executadas mecanicamente e que não impõe a menor dificuldade para o seu desempenho, 

os problemas que eventualmente surgirem são relatados  imediatamente à chefia para decisão. 

 

- Relacionamento 

Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de trabalho. 

 

- Responsabilidade com o Patrimônio 

As possibilidades de perdas devido a descuidos são mínimas. 

 

 
 


