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LEI COMPLEMENTAR N 56 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 
 

Altera dispositivos da Lei Complementar 09 de 24 de agosto de 
2011 e dá outras providências.  
 
 
 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os 

habitantes deste Município, que, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º  A Lei Complementar nº. 09 de 24 de agosto de 2011 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art.6° .................................................................................................... 
................................................................................................................ 
 
XIV -Analista Administrativo; 
 
§ 2º ......................................................................................................... 
I - Agente Administrativo; 
II - Agente Financeiro; extinto; 
III - Digitador; (Em extinção quando vagarem os cargos ocupados); 
IV - Auxiliar Administrativo; 
V - Auxiliar de Enfermagem; (Em extinção quando vagarem os cargos ocupados); 
VI - Fiscal de Obras e Serviços Públicos; 
VII - Fiscal de Tributos; 
VIII - Regente de Música; extinto. 
IX - Telefonista; (Em extinção quando vagarem os cargos ocupados); 
X - Técnico Agropecuário; extinto. 
XI - Técnico de Enfermagem; 
XII - Técnico em Contabilidade; extinto; 
XIII - Atendente de Enfermagem; (em extinção) extinto; 
XIV – Agente Comunitário. (em extinção) extinto; 
XV – Técnico em Saúde Bucal; 
XVI – Atendente de Farmácia; 
 
§ 3º ........................................................................................................ 
I - Auxiliar de Serviços Gerais I; 
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II - Auxiliar de Serviços Gerais II; 
III - Mecânico I; extinto; 
IV - Auxiliar de Mecânico; (em extinção quando vagarem as vagas ocupadas); 
V - Motorista I; 
VI - Motorista II; 
VII - Operador de Equipamentos; 
VIII - Operador de Trator Agrícola; 
IX - Pedreiro (em extinção quando vagarem as vagas ocupadas); 
X – Carpinteiro (em extinção quando vagarem as vagas ocupadas); 
XI - Vigia; 
XII - Mecânico II; (em extinção) extinto; 
XIII - Operador de Equipamentos II. (em extinção quando vagarem as vagas ocupadas); 

(NR)” 
 
“Art. 30   A jornada de trabalho do servidor público municipal poderá ser de 40 

(quarenta), 30 (trinta), 20 (vinte) ou 10 (dez) horas semanais com os vencimentos proporcionais. 
§ 1º. Revogado 
§ 2º Por interesse e, a critério da Administração Municipal, a jornada do Servidor 

Municipal poderá ser ampliada, recebendo o mesmo um adicional equivalente ao aumento da carga 
horária. 

§ 3º Por interesse do servidor e, a critério da Administração Municipal, a jornada do 
Servidor Municipal poderá ser reduzida para 30 (trinta), 20 (vinte) ou 10 (dez) horas, recebendo o 
mesmo a remuneração correspondente a carga horária. (NR)” 

 
Art. 2°  O Anexo I da Lei Complementar 09 de 24 de agosto de 2011, passará a vigorar 

acrescido dos seguintes cargos e com as seguintes alterações de vagas, vencimentos e carga horária: 
 

Código Cargo N° de 
Vagas  

Carga Horária Local de Atuação Vencimentos R$ 

ANS 040 Engenheiro 
Agrimensor 

01 40 H Secretaria de 
Transportes, 
Obras e 
Serviços Públicos 

R$ 4.400,00 

ANS 050 Engenheiro 
Civil 

01 40 H Secretaria de 
Trans. Obras e 
Serviços Públicos. 

R$ 4.400,00 

ANS 080 Médico 10 10H 20 H 30 H 
40 H 

Secretaria de 
Saúde e 
Ação Social 

R$ 16.257,81 

ANS 140 Analista 
Administrativo 

06 40 horas Secretaria de 
Administração e 

R$ 4.400,00 
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Finanças e 
demais 
Secretarias 

 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO E DA HABILITAÇÃO: 
............................................................................................................................................................... 
CARGO: Analista Administrativo: 
 
Descrição das atribuições do Cargo: 
- Atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada; 
- Atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, estudo, pesquisa, 
elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de 
complexidade, relativas às áreas da Administração, Economia, Contabilidade e Direito, a fim de 
fornecer suporte administrativo aos órgãos da Administração Municipal relacionado a recursos 
humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e 
auditoria, contabilidade e tributação, segurança e transporte e outras atividades complementares 
de apoio administrativo. 
 
Exemplos típicos de atribuições da categoria 
- Dar andamento a processos administrativos e ao expediente do órgão em que estiver lotado; 
- Elaboração de certidões, informações, relatórios, pareceres e expedientes diversos, de acordo com 
a natureza do órgão no qual estiver lotado; 
- Atendimento às partes e interessados em processos administrativos; 
- Orientação e execução de tarefas e elaboração de estudos e projetos nos assuntos relacionados à 
sua área de formação; 
- Exercer, quando designado pela Administração Municipal, a Cargos de Chefia, nos termos do art. 
29; 
- Outras atividades correlatas e de mesma natureza e grau de complexidade relativas à sua área de 
formação. 
 
Habilitação: Portador de diploma de Nível Superior em uma das seguintes áreas: Administração, 
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito 
 

Art. 3° - O Anexo II da Lei Complementar 09 de 24 de agosto de 2011, passará a vigorar 
acrescido dos seguintes cargos, e com as seguintes alterações de vencimentos: 

 

Código Cargo N° de 
Vagas 

Carga 
Horária 

Local de Atuação Vencimento R$ 

OAG Agente 
Administrativo 

18 40 H Em qualquer 
Secretaria conforme 
a necessidade 

1.212,00 
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OAG 
040 

Auxiliar 
Administrativo 

06 40 H Em qualquer 
Secretaria, conforme 
a necessidade 

1.212,00 

OAG 
050 

Auxiliar de 
Enfermagem 

17 40 H Secretaria de Saúde 
e Ação Social 

1.212,00 

OAG 
090 

Telefonista 02 40 H Secretaria de 
Administração e 
Finanças 

1.212,00 

OAG 150 Tec. Saúde Bucal 04 40 horas Secretaria de Saúde R$ 2.220,00 

OAG 160 Atendente de 
Farmácia 

03 
 

40 horas  Secretária de Saúde R$ 2.220,00 

 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO E DA HABILITAÇÃO: 

 
 
CARGO: Técnico de Saúde Bucal: 
 
Descrição sumária das atribuições do cargo  
- Organizar e executar atividades de higiene bucal; 
- Realizar fotografias, tomadas de uso odontológicos e processar filme radiográfico exclusivamente 
em consultórios ou clínicas odontológicas, preparar o paciente para o atendimento; 
- Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 
hospitalares; manipular materiais de uso odontológico; 
- Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo 
em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 
- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; - aplicar medidas de biossegurança 
no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
- Desenvolver e apoiar ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
- realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; 
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 
da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
- Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador; 
- Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, 
vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; 
- Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em 
ambientes hospitalares; 
- Remover suturas; 
- Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista 
em ambientes clínicos e hospitalares. 
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Habilitação Profissional 
Certificado de conclusão do Ensino Médio, Certificado de Conclusão em Curso Técnico em Saúde 
Bucal, com o devido registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 
 
CARGO: Atendente de Farmácia: 
 
- Sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, realizar tarefas inerentes à área de farmácia.  
- Atender aos usuários, esclarecer dúvidas sobre medicamentos, doses e horários; interpretar 
prescrições e receitas médicas; dar baixa do medicamento em sistema; preencher dados 
necessários no caderno ou sistema de controle de medicamentos controlados; 
- Manter organizado estoque de remédios e outros produtos; repor medicamentos e produtos; 
auxiliar o farmacêutico, verificar data de validade dos produtos e medicamentos.  
 
Habilitação Profissional 
- Portador de diploma de Ensino Médio, Certificado de Conclusão em Curso Técnico em Farmácia 
reconhecido pelo MEC. 
 

Art. 4° O provimento dos cargos criados será necessariamente por concurso público, 
tendo como regime o Estatuto do Servidor Público Municipal Lei 1.154/95, de 11 de dezembro de 
1995, e o Regime Geral da Previdência Social – INSS, a partir da Lei Municipal n. 1.001/93 de 3 de 
maio de 1993. 

 
Art. 5°  O Anexo III da Lei Complementar 09 de 24 de agosto de 2011, passará a vigorar 

com as seguintes alterações de vencimentos: 
 

CÓDIGO CARGO Nº 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

LOCAL DE ATUAÇÃO VENCI-
MENTO 
R$ 

TSA 010 Auxiliar de 
Serviços Gerais I 

45 40 H Em qualquer Secretaria 
conforme a 
necessidade 

1.212,00 

TSA 020 Auxiliar de 
Serviços Gerais II 

28 40 H Secretaria de 
Transportes, Obras e 
Serviços Públicos 

1.212,00 

TSA 110 Vigia 02 40 H Em qualquer Secretaria 
conforme a 
necessidade 

1.212,00 
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Art. 6°  As alterações de vencimentos referentes aos Cargos ANS 040, ANS 050, ANS 080 
serão aplicadas a partir de 01 de janeiro de 2023, ou na data da posse dos novos candidatos 
aprovados em Concurso Público. 

 
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Turvo/SC, 29 de setembro de 2022 
 
 
 
 
SANDRO CIRIMBELLI  
Prefeito Municipal 
 
Publicado e registrada a presente Lei nesta Secretaria na data supra. 
 
Jose Tadeu Arceno – Secretário de Administração e Finanças 
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