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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 

1 – INTRODUÇÃO 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pelas Resoluções 
CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e CNM nº 4.604, de 19 de Outubro de 2017, doravante denominada simplesmente “Resolução CMN 
nº 3.922/2010”, o Comitê de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, 
apresenta sua Política de Investimentos para o exercício de 2018, aprovada por seu órgão superior competente. 

A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de 
decisões relativo aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS’s, empregada como instrumento necessário para 
garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios técnicos de grande relevância. Ressalta-se 
que o principal a ser observado, para que se trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, 
ou seja, o equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas 
(passivo) projetadas pelo cálculo atuarial. 

2 – OBJETIVO 

A Política de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA tem como objetivo 
estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a 
meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa 
governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. 

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos 
recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no 
exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X retorno. 

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites 
legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos 
requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações. 

Os responsáveis pela gestão, têm como objetividade a contínua busca pela ciência do conhecimento técnico, exercendo suas atividades com boa 
fé, legalidade e diligência; zelando pelos elevados padrões éticos, adotando as melhores práticas que visem garantir o cumprimento de suas 
obrigações. 

3 - CENÁRIO ECONÔMICO 

3.1- INTERNACIONAL 

A economia da zona do euro cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2017, em relação ao trimestre anterior e 2,2% em relação ao ano anterior, 
conforme a última estimativa da agência Eurostat. No primeiro trimestre a alta do PIB foi de 0,5%. 

Em agosto, conforme o informado também pela agência Eurostat, a taxa de desemprego na zona do euro permaneceu em 9,1%, a menor marca 
desde fevereiro de 2009. Era de 18,73 milhões de pessoas o contingente de desempregados. 

A taxa de inflação, por sua vez, depois de ter se desacelerado para 1,3% em julho, voltou a acelerar em agosto, mês em que os preços ao 
consumidor subiram 1,5% em relação ao ano anterior e permaneceu no mesmo patamar em setembro. 

Conforme a última estimativa, do Departamento de Comércio, o PIB americano no segundo trimestre de 2017 subiu à taxa anual de3,1%, contra 
1,2% do trimestre anterior. O maior crescimento foi impulsionado pelos gastos robustos dos consumidores, que cresceram 3,5% entre abril e 
junho, além dos fortes investimentos empresariais. 

O mercado de trabalho, embora ainda robusto, oscilou para baixo em setembro, por conta dos furacões. Nesse mês foram perdidas 33 mil vagas 
de trabalho não agrícolas, quando a expectativa era da criação de 80 mil. A taxa de desemprego, que era de 4,4% em agosto caiu para 4,2% em 
setembro. 

Por outro lado, com a inflação ainda distante da meta de 2% ao ano, o FED decidiu na reunião realizada no final de setembro, adiar o terceiro 
aumento dos juros e manter a taxa na faixa de 1% e 1,25% ao ano. 

Na China, o PMI de serviços subiu em setembro, atingindo o maior nível desde maio de 2014, sendo que o setor de serviços responde por 
metade do PIB. No Japão, o presidente do banco central afirmou que a economia está se expandindo e provavelmente, de forma sustentável. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que tinham rendimento de 2,12% a.a. no final de agosto, 
terminaram setembro com um rendimento de 2,32% a.a., ao passo que os emitidos pelo governo britânico rendiam 1,37% a.a. Os emitidos pelo 
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governo alemão, por sua vez, fecharam o mês com rendimento de 0,46%. Paralelamente, o dólar se valorizou 0,59% perante o euro e 2,06% 
perante o yen, por exemplo. 

Já as bolsas internacionais tiveram em setembro resultados bons em sua maioria. Enquanto a bolsa alemã (Dax) subiu 6,41% no mês, a inglesa 
(FTSE 100) caiu 0,78%, mas a do Japão (Nikkey 225) subiu 3,61%, enquanto a americana avançou (S&P 500) 1,93%, estabelecendo novos 
recordes. 

No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent subiu no mês 9,85% e registrou o melhor desempenho para um terceiro trimestre, em 13 anos, 
com os países ricos voltando a consumir em grande escala. 

3.2 - NACIONAL 

O IBC-B, considerado prévia do PIB, apresentou crescimento de 0,41% em julho, na comparação com junho e 1,41% em um ano. O resultado foi 
melhor que o esperado pelos analistas e deveu-se à recuperação do consumo das famílias diante da inflação e dos juros em queda. Já em 
agosto, a produção industrial caiu 0,8%, frustrando as expectativas, mas o faturamento do varejo teve a primeira alta em dois anos com o 
crescimento de 1,5% no mês. 

Já a taxa de desemprego, que era de 12,8% no trimestre encerrado em julho, recuou para 12,6% no trimestre encerrado em agosto, com 13,1 
milhões de pessoas sem trabalho. O rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.105,00 no final do trimestre. 

Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 9,5 bilhões em agosto. No ano o déficit primário 
acumulou R$ 60,9 bilhões e em doze meses R$ 157,8 bilhões (2,44% do PIB). 

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 423,5 bilhões (6,55% do PIB) e o déficit nominal, que inclui o resultado com os 
juros, foi de R$ 581,3 bilhões (8,98% do PIB), também em doze meses. 

A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) alcançou em janeiro R$ 4,76 trilhões (73,7% do PIB). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), recuou, de agosto para setembro de 0,19% para 0,16%, ainda por conta dos alimentos mais baratos, que compensaram a alta da 
gasolina. 

Em doze meses, a alta acumulada foi de 2,54%, bem abaixo do piso da meta que é 3% e no ano, de 1,78%. 

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), caiu 0,02% em setembro passando a acumular uma alta de 1,24% no ano e de 1,63% em 
doze meses. 

Na reunião realizada no final de setembro, o Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a taxa Selic de 9,25% para 8,25% aa, a oitava redução da 
taxa seguida. No comunicado após a reunião, o comitê afirmou que o cenário externo favorável e a inflação sob controle colaboraram para a 
decisão. No entanto, sinalizou que vai reduzir o ritmo de corte na próxima reunião. 

A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de setembro cotada em R$ 3,168, com uma valorização de 0,66% no mês. 

Em agosto, as transações correntes, apresentaram déficit de US$ 302 milhões, acumulando em doze meses saldo negativo de US$ 13,5 bilhões. 

Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US$ 5,1 bilhões no mês, as reservas internacionais 
terminaram agosto em US$ 381,8 bilhões e a dívida externa bruta em US$ 315,3 bilhões. 

A Balança Comercial, por sua vez, teve em setembro de 2017 um superávit de US$ 5,17 bilhões, o maior superávit para o mês desde o início da 
série histórica e acumula no ano um saldo de US$ 53,2 bilhões, recorde para o período. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de 
setembro acabou sendo o do IDkA 20 (IPCA), com alta de 3,75%, seguido do IMA-B 5+ com alta de 2,40% e do IMA-B Total, com 1,81%. Em 
doze meses, o melhor desempenho foi também o do IDkA 20 (IPCA) com alta de 20,78%, seguido do IRF-M 1+ com alta de 19,22% e do IRF-M 
Total, com alta de 17,44%. 

Para o Ibovespa, a alta no mês foi de também expressivos 4,88% e agora acumula no ano uma alta de 23,36% e de 27,29% em doze meses. Os 
juros ainda em queda, a evolução do PIB melhor que a esperada e o ingresso de capital estrangeiro, que no mês foi de R$ 3,79 bilhões, elevando 
o acumulado no ano para cima de R$ 14,7 bilhões, foram os principais responsáveis pela alta. 

3.3 - PERSPECTIVAS 

3.3.1 - INTERNACIONAL 

Cabe destaque a continuada recuperação econômica da zona do euro. Em setembro, as empresas da região cresceram mais rapidamente, num 
esforço para atender a também crescente demanda. Mas com a inflação ainda abaixo da meta, o BCE, ao manter inalteradas as taxas de juros 
nas mínimas históricas, deixou aberta a porta para a adoção de estímulos monetários adicionais. E nos EUA, o FED reviu para cima a previsão 
de crescimento dos EUA para 2017, o que pode permitir uma elevação dos juros até o final do ano. 
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3.3.2 - NACIONAL 
No mercado local, as atenções em setembro estarão voltadas para a próxima reunião do Copom, no dia 25 de outubro, quando nova redução da 
taxa Selic é esperada, mas em ritmo inferior ao que vinha sendo adotado. O mercado também estará atento ao que ocorre no campo político, 
sendo que nova denúncia contra o presidente Temer será avaliada pelos parlamentares. 
Entendemos que, dado o expressivo avanço já ocorrido com os índices que referenciam os fundos de investimentos em títulos públicos, nos 
meses recentes, por conta da queda da inflação e da redução da taxa Selic, o momento é de realização dos lucros obtidos com as aplicações de 
longuíssimo prazo. 

3.4 - EXPECTATIVAS DE MERCADO 

Índices (Mediana Agregado) 2017 2018
IPCA (%) 3,06 4,02
IGP-DI (%) -0,97 4,50
IGP-M (%) -0,87 4,44
IPC-Fipe (%) 2,29 4,39
Taxa de Câmbio (R$/US$) 3,16 3,30
Meta Taxa Selic (%a.a.) 7,00 7,00
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 52,23 55,90
PIB (% do crescimento) 0,73 2,50
Produção Industrial (% do crescimento) 2,00 2,73
Balança Comercial (US$ Bilhões) 64,75 51,50

Fonte: Relatório Focus do Banco Central do Brasil_2017.10_20 

4 - ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e 
pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações. Limites estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e de 
perspectivas futuras, com as hipóteses razoáveis de realização no curto e médio prazo, conforme descrito abaixo: 

Alocação Estratégica para o exercício de 2018 

  

Estratégia de Alocação - Política 
de Investimento de 2018 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 
Resolução 
CMN % 

Limite 
Inferior (%)

Estratégia 
Alvo (%)

Limite 
Superior 
(%) 

Renda Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 35,00% 70,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% Títulos TN - Art 7º, I “c” 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Operações Compromissadas em Títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 60,00% 5,00% 10,00% 60,00% 

FI de Índices Referenciado - Art. 7º, III, Alínea “b” 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 40,00% 5,00% 10,00% 30,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b” 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários CDB – Art 7º, VI, Alínea “a” 15,00% 7,00% 15,00% 15,00% 

Depósito em Poupança – Art. 7º, VI, Alínea “b” 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, “a”. 5,00% 2,00% 5,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 2,00% 5,00% 5,00% 

FI Debêntures Infraestrutura – Art. 7º, VII, “c” 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Disponibilidades Financeiras - 0,00% 0,00% 0,00% 

Subtotal 570,00% 36,00% 80,00% 190,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, “a” 30,00% 2,00% 3,00% 10,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, “b” 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, “a” 20,00% 2,00% 2,00% 10,00% 

FI em Índices de Ações – Art. 8º, II, “b” 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 7,00% 7,00% 10,00% 

4

FI em Participações - Art. 8º, IV, “a” 5,00% 2,00% 3,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, “b” 5,00% 2,00% 5,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 15,00% 20,00% 40,00% 

Total Geral 690,00% 51,00% 100,00% 230,00% 

A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as 
especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit. 

Alocação Estratégica para os próximos cinco anos 

  

Estratégia de Alocação 
- para os próximos 
cinco exercícios 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 
Resolução 
CMN % 

Limite 
Inferior (%) 

Limite 
Superior 
(%) 

Renda Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 70,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% Títulos TN - Art 7º, I “c” 100,00% 0,00% 0,00% 

Operações Compromissadas em Títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 60,00% 5,00% 60,00% 

FI de Índices Referenciado - Art. 7º, III, Alínea “b” 60,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 40,00% 5,00% 30,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 40,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b” 20,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários CDB – Art 7º, VI, Alínea “a” 15,00% 7,00% 15,00% 

Depósito em Poupança – Art. 7º, VI, Alínea “b” 15,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, “a”. 5,00% 2,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 2,00% 5,00% 

FI Debêntures Infraestrutura – Art. 7º, VII, “c” 5,00% 0,00% 5,00% 

Disponibilidades Financeiras - 0,00% 0,00% 

Subtotal 570,00% 36,00% 190,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, “a” 30,00% 2,00% 10,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, “b” 30,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, “a” 20,00% 2,00% 10,00% 

FI em Índices de Ações – Art. 8º, II, “b” 20,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 7,00% 10,00% 

FI em Participações - Art. 8º, IV, “a” 5,00% 2,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, “b” 5,00% 2,00% 40,00% 

Subtotal 120,00% 15,00% 30,00% 

Total Geral 690,00% 51,00% 230,00% 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, considera os limites apresentados o resultado da 
análise feita através das reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial o que pode 
exigir maior flexibilidade nos níveis de liquidez da carteira. 

4.1 - SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN n° 3922/2010, propõe-se adotar o, limite de no máximo 80% (oitenta por cento) dos 
investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda fixa. 
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A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá ao disposto, Art. 7º, inciso “a” 
da Resolução CMN n° 3.922/2010, e deverão ser comercializados através de plataforma eletrônica e registrados no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (SELIC), não sendo permitidas compras de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à Meta Atuarial. 

4.2 - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados nos investimentos, cumulativamente, não 
deverão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente do RPPS, limitar-se-ão até 20% (vinte por cento) da 
totalidade dos investimentos financeiros do RPPS. 

São considerados como investimentos estruturados segundo Resolução CMN n° 3922/2010, os fundos de investimento classificados como 
multimercado e os fundos de investimento em participações, - FIPs. 

4.3 - ENQUADRAMENTO 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, considera os limites estipulados de 
enquadramento na Resolução CMN n° 3.922/2010, e como entendimento complementar a Seção III, Subseção V dos Enquadramentos, 
destacamos: 

Os investimentos que estão em desacordo com as novas exigências da Resolução CMN n° 3.922/2010, poderão manter-se em carteira por até 
180 dias as aplicações, sendo considerado infringências aportes adicionais. 

Poderão ainda ser mantidas em carteira até a respectiva data de vencimento, as aplicações que apresentaram prazos de resgate, carência ou 
para conversão de cotas, sendo considerado infringências aportes adicionais. 

Serão entendidos como desenquadramento passivo, os limites excedidos decorrentes de valorização e desvalorização dos ativos ou qualquer 
tipo de desenquadramento que não tenha sido resultado de ação direta do RPPS. 
4.4 - VEDAÇÕES 

O Comitê de Investimento do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, deverá seguir as 
vedações estabelecidas pela Resolução CMN n° 3.922/2010, ficando adicionalmente vedada a aquisição de:

1. Operações compromissadas; 

2. Depósitos em Poupança; 

3. Aquisição de qualquer ativo final, emitido por Instituições Financeiras com alto risco de crédito; 

4. Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, constituídos sob forma de condomínio aberto ou fechado que não possuam 
segregação de funções na prestação de serviços, sendo ao menos, obrigatoriamente, duas pessoas jurídicas diferentes, de suas 
controladoras, de entidades por elas direta ou indiretamente controladas ou quais outras sociedades sob controle comum; 

5. Cotas de Fundos Multimercados cujos regulamentos não determinem que os ativos de créditos que compõem suas carteiras sejam 
considerados como de baixo risco de crédito por, no mínimo, uma das agências classificadoras de risco citadas no item 7.2 - Controle do 
Risco de Crédito da presente Política de Investimentos; 

6. Cotas de Fundos em Participações (FIP) que não prevejam em seu regulamento a constituição de um Comitê de Acompanhamento que 
se reúna, no mínimo, trimestralmente e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas 
investidas; 

7. Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) que não prevejam em seu regulamento a constituição de um Comitê de 
Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente, e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos 
gestores e das empresas investidas; 

8. A classificação e enquadramento das cotas de fundos de investimento não podem ser descaracterizados pelos ativos finais investidos 
devendo haver correspondência com a política de investimentos do fundo. 

5 - META ATUARIAL 

A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que estabelece as Normas Gerais de Atuária dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, determina que a taxa real de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no máximo, 6,00% (seis por 
cento) ao ano. 

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a valor presente, todos os compromissos do 
plano de benefícios para com seus beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio o Regime Próprio de Previdência 
Social deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial. 
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Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do 
contrário, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefícios se 
tornará insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no futuro.

Considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo utilizada nesta Política de Investimentos, as projeções indicam que a 
rentabilidade real estimada para o conjunto dos investimentos ao final do ano de 2018 poderá ser de 6% (Seis por cento), somado a inflação de 
(INPC), ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal. 

Ainda assim, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, avaliará a execução de estudos que 
evidenciem, no longo prazo, qual a real situação financeiro-atuarial do plano de benefícios previdenciários. 

6 - ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação dos ativos será realizada por gestão própria, terceirizada ou 
mista. 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, será própria. 

6.1 - GESTÃO PRÓPRIA 

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a responsabilidade do RPPS, com profissionais qualificados e 
certificados por entidade de certificação reconhecida pelo Ministério da Previdência Social, conforme exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de 
agosto de 2011, e contará com Comitê de Investimentos como órgão participativo do processo decisório, com o objetivo de gerenciar a aplicação 
de recursos, escolhendo os ativos, delimitando os níveis de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações, sendo obrigatório o 
Credenciamento de administradores e gestores de fundos de investimentos junto ao RPPS. 

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 
3.922/2010 e suas alterações, para prestar assessoramento às aplicações de recursos. 

Fica condicionado a contratação de empresa de consultoria a não receber qualquer remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente 
prejudiquem a independência na prestação de serviço, bem como não figure como emissor de ativos ou atue na origem e estruturação de 
produtos de investimentos. 

6.2 - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, sendo que este contará com o auxílio da empresa contratada 
para assessoria no RPPS e uma vez elaborada, deverá submetê-la para aprovação aos Conselhos Deliberativos, órgão superior competente para 
definições estratégicas do RPPS. Essa estrutura garante a demonstração da segregação de funções adotadas pelos órgãos de execução, 
estando em linha com as práticas de mercado para uma boa governança corporativa. 

Esta política de investimentos estabelece as diretrizes a serem tomadas pelo comitê de investimentos na gestão dos recursos, visando atingir e 
obter o equilíbrio financeiro e atuarial com a solvabilidade do plano. 

7 - CONTROLE DE RISCO 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu 
retorno, entre eles: 

• Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro; 
corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em 
decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, 
tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro. 

• Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é aquele em que há a possibilidade de o retorno 
de investimento não ser honrado pela instituição que emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas; 

• Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais de um determinado ativo no momento 
e no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço 
que o comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de venda). Quando 
é necessário vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo 
negociado. 

7.1 - CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

O RPPS adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo do mesmo:  

• Modelo paramétrico; 
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• Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

• Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira, os membros do Comitê de 
Investimentos, por intermédio orientativo da empresa de assessoria de investimentos (contratada), deverão observar as referências abaixo 
estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas. 

• Segmento de Renda Fixa: 2,5% (dois e meio por cento) do valor alocado neste segmento. 

• Segmento de Renda Variável: 8% (oito por cento) do valor alocado neste segmento. 

Como instrumento adicional de controle, o RPPS e a empresa de assessoria em investimentos (contratada), monitora a rentabilidade do fundo em 
janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” 
estabelecido na política de investimentos do fundo. Desvios significativos deverão ser avaliados pela empresa de assessoria em investimentos 
(contratada) e informada aos membros do Comitê de Investimentos do RPPS, que decidirá pela manutenção, ou não, do investimento. 

7,2 - CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de 
Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FICFIDC) serão considerados como de baixo risco os que 
estiverem de acordo com a tabela abaixo: 

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente autorizadas a operar no Brasil e utilizam o sistema de “rating” para 
classificar o nível de risco de uma instituição, fundo de investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira. 

7.3 - CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ  

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio fechado, e nas aplicações cuja soma do prazo de carência 
(se houver) acrescido ao prazo de conversão de cotas ultrapassarem em 365 dias, a aprovação do investimento deverá ser precedida de uma 
análise que evidencie a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a 
data da disponibilização dos recursos investidos. 

8 - POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, 
contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, Secretária de Previdência Social. À vista da 
exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III e IV, parágrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5º da Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de 
Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, no Diário Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, sem prejuízo 
de outros canais oficiais de comunicação. 

9 - CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

Seguindo a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, o RPPS, na figura de 
seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que as instituições financeiras escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de 
prévio credenciamento. 

Para tal credenciamento, deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do RPPS e submetido ao conhecimento do 
Comitê de Investimentos, no mínimo, quesitos como: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou 
órgão competente; 
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b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a 
critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um 
relacionamento seguro; 

c) regularidade fiscal e previdenciária. 

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recairá sobre a figura do gestor e do administrador deste fundo de 
investimento. 

9.1 – PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES 

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como 
parâmetro de análise no mínimo: 

a) Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e no exterior, capacitação 
profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica 
continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da 
manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações 
relacionadas com a administração e gestão de investimentos que permitam identificar a cultura fiduciária da instituição e seu 
compromisso com princípios de responsabilidade nos investimentos e de governança; 

b) Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e gestão, em especial aos riscos de crédito – 
quando aplicável – liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, 
softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação da área de “compliance”, capacitação 
profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, 
certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção 
da equipe de risco, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações 
relacionadas com a administração e gestão do risco.

c) Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos – envolvendo a correlação da rentabilidade 
com seus objetivos e a consistência na entrega de resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento; 

Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide pelos investimentos que vai realizar, desde que 
respeitando o regulamento do fundo e as normas aplicáveis aos RPPS. 

O Credenciamento se dará, por meio de Edital, amplamente publicado, ao qual as instituições interessadas em se credenciarem, deverão 
observar quais documentos deverão fornecer para obterem caso atendam aos critérios pré-estabelecidos, o Certificado de Credenciamento, no 
âmbito de controle utilizado pelo RPPS. 

Fica definido também, como critério de documento para credenciamento, o relatório Due Diligence da ANBIMA, entendidos como seção um, dois 
e três. 

Encontra-se qualificado para participar do processo seletivo qualquer empresa gestora de recursos financeiros autorizada a funcionar pelo órgão 
regulador (Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários), sendo considerada como elegível a gestora/administradora que atender 
ao critério de avaliação de Qualidade de Gestão dos Investimentos. 

10 - PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

Os princípios e critérios de precificação para os ativos e os fundos de investimentos que compõe ou que virão a compor a carteira de 
investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, deverão seguir o critério de 
precificação de marcação a mercado (MaM). 

10.1 - METODOLOGIA 

O processo de marcação a mercado consiste em atribuir um preço justo a um determinado ativo ou derivativo, seja pelo preço de mercado, caso 
haja liquidez, ou seja, na ausência desta, pela melhor estimativa que o preço do ativo teria em uma eventual negociação. 
10.2 - CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO 

10.2.1 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 

São ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de financiar a dívida pública e permitem que os 
investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma determinada rentabilidade. Possuem diversas características como: 
liquidez diária, baixo custo, baixíssimo risco de crédito, e a solidez de uma instituição enorme por trás. 

Como fonte primária de dados, a curva de títulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa divulgada pela ANBIMA e a taxa de juros divulgada 
pelo Banco Central, encontramos o valor do preço unitário do título público. 

Através do preço unitário divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela quantidade de títulos públicos detidos pelo regime, obtivemos o 
valor a mercado do título público na carteira de investimentos. Abaixo segue fórmula: 
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Onde: 

Vm = valor de mercado 

 = preço unitário atual 

 = quantidade de títulos em posse do regime 

10.2.2 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

A Instrução CVM 555 dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento. 
O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domínio direto sobre fração ideal do patrimônio dado que cada cotista possui 
propriedade proporcional dos ativos inerentes à composição de cada fundo, sendo inteiramente responsável pelo ônus ou bônus dessa 
propriedade. 
Através de divulgação pública e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o rendimento do período, multiplicado pelo valor 
atual. Abaixo segue fórmula: 

Onde: 
Retorno: valor da diferente do montante aportado e o resultado final do período 
 : saldo inicial do investimento 
 : rendimento do fundo de investimento em um determinado período (em percentual) 

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posição em relação a quantidade de cotas, calcula-se: 

Onde: 

 : valor atual do investimento 

 : valor da cota no dia 

 : quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento 

Em caso de fundos de investimento imobiliários (FII), onde consta ao menos uma negociação de compra e venda no mercado secundário através 
de seu ticker; esse será calculado através do valor de mercado divulgado no site do BM&FBOVESPA; caso contrário, será calculado a valor de 
cota, através de divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

10.2.3 - TÍTULOS PRIVADOS 

Título privados são títulos emitidos por empresas privadas visando à captação de recursos. 
As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos são operações de compra (venda) com compromisso de revenda (recompra). Na 
partida da operação são definidas a taxa de remuneração e a data de vencimento da operação. Para as operações compromissadas sem liquidez 
diária, a marcação a mercado será em acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do título e, adicionalmente, um spread da 
natureza da operação. Para as operações compromissadas negociadas com liquidez diária, a marcação a mercado será realizada com base na 
taxa de revenda/recompra na data. 
Os certificados de depósito bancário (CDBs) são instrumentos de captação de recursos utilizados por instituições financeiras, os quais pagam ao 
aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração prevista, que em geral é flutuante ou pré-fixada, podendo ser emitidos e registrados na 
CETIP. 
Os CDBs pré-fixados são títulos negociados com ágio/deságio em relação à curva de juros em reais. A marcação do CDB é realizada 
descontando o seu valor futuro pela taxa pré-fixada de mercado acrescida do spread definido de acordo com as bandas de taxas referentes ao 
prazo da operação e rating do emissor. 
Os CDBs pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros baseada na taxa média dos depósitos 
interbancários de um dia, calculada e divulgada pela CETIP. Geralmente, o CDI é acrescido de uma taxa ou por percentual spread contratado na 
data de emissão do papel. A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro projetado pela taxa pré-fixada de mercado acrescida 
do spread definido de acordo com as faixas de taxas em vigor. 

10.2.4 - POUPANÇA 

Para método de apuração para os investimentos em depósitos de poupança, calcula-se a taxa referencial usada no dia do depósito. Se a Selic 
estiver em 8,5% ao ano ou menos do que isso, a poupança irá render 70% da Selic mais a TR. Já no caso da Selic ficar acima de 8,5% ao ano, a 
rentabilidade é composta pela TR mais 0,5% ao mês. 

10.3  - FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES 

Como os procedimentos de marcação a mercado são diários, como norma e sempre que possível, adotam-se preços e cotações das seguintes 
fontes: 

• Títulos Públicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 
e de Capitais (http://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm); 

• Cotas de fundos de investimentos: Comissão de Valores Mobiliários – CVM (http://www.cvm.gov.br/); 

• Ações, opções sobre ações líquidas e termo de ações: BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/); e 

• Certificado de Depósito Bancário – CDB: CETIP (https://www.cetip.com.br/). 
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11 - CONTROLES INTERNOS 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no mínimo, aspectos como: enquadramento do produto quanto às exigências legais, 
seu histórico de rentabilidade, riscos e perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo, para tanto deverá fornecer o CNPJ do 
Fundo de Investimento pretendido, para a empresa de assessoria financeira (contratada), emitir sua análise quantos aos critérios mínimos 
exigidos pela ANBIMA. 

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou 
Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM.  

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial para identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória, 
ou inadequação ao cenário econômico, visando possíveis indicações de solicitação de resgate. 

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 de abril de 2012, alterada pela Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, foi 
instituído o Comitê de Investimentos no âmbito do RPPS, com a finalidade de participar no processo decisório quanto à formulação e execução 
da política de investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros resultantes de repasses de contribuições previdenciárias dos órgãos 
patrocinadores, de servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como de outras receitas do RPPS. 

Compete ao Comitê de Investimentos, orientar a aplicação dos recursos financeiros e a operacionalização da Política de Investimentos do RPPS. 
Ainda dentro de suas atribuições, é de sua competência:  

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos; 

II - avaliar a conveniência e adequação dos investimentos, juntamente com a empresa de assessoria financeira (contratada); 

III - monitorar o grau de risco dos investimentos, juntamente com a empresa de assessoria financeira (contratada); 

IV - observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco assumido pela entidade juntamente com a empresa de 
assessoria financeira (contratada); 

V - garantir a gestão ética e transparente dos recursos. 

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas quanto ao comportamento das variáveis 
econômicas e ficará limitada às determinações desta Política. 

São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
IPIRANGA,  relatórios de acompanhamento das aplicações e operações de aquisição e venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos 
alocados nos diversos segmentos de aplicação. Esse relatório será elaborado trimestralmente e terá como objetivo documentar e acompanhar a 
aplicação de seus recursos. 

Os relatórios supracitados serão mantidos arquivados e colocados sempre que requeridos à disposição do Ministério da Previdência Social, 
Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e demais órgãos fiscalizadores. 

Caberá ao comitê de investimentos do RPPS e a empresa de assessoria financeira (contratada), acompanhar a Política de Investimentos e sua 
aderência legal analisando a efetiva aplicação dos seus dispositivos. 

As operações realizadas no mercado secundário, caso ocorra, (compra/venda de títulos públicos) deverão ser realizadas através de plataforma 
eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que já atendem aos pré-requisitos para oferecer as rodas de negociação nos moldes 
exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. O RPPS deverá ainda, realizar o acompanhamento de preços e taxas praticados em tais 
operações e compará-los aos preços e taxas utilizados como referência de mercado (ANBIMA). 

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com a empresa de consultoria de investimentos, está contemplada a consulta às 
oportunidades de investimentos a serem realizados no âmbito desta política de investimentos. 

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado poderá apresentar períodos adversos, que poderão afetar ao menos 
parte da carteira. Portanto, é imperativo observar um horizonte de tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da 
ocorrência de ocasionais perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de investimentos definida originalmente a partir do seu perfil 
de risco.  

E, de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) ou baixa (comprando) com o objetivo de rebalancear sua 
carteira de investimentos. Três virtudes básicas de um bom investidor são fundamentais: disciplina, paciência e diversificação. 

As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um processo de análise, para o qual serão utilizadas algumas ferramentas disponíveis no 
mercado, como o histórico de cotas de fundos de investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa 
em sites institucionais e outras. 
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Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma análise do gestor/administrador e da taxa de 
administração cobrada, dentre outros critérios. Os investimentos serão constantemente avaliados através de acompanhamento de desempenho, 
da abertura da composição das carteiras e avaliações de ativos.  

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisões, de forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e 
minimizar riscos. 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada no curto prazo, a contar da data de sua 
aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, sendo que o prazo de validade compreenderá o ano de 2018. 

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta política de 
investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou 
com vistas à adequação à nova legislação. 

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos do RPPS, através de exame de 
certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo 
abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011.  

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos constantes do Demonstrativo da Política de 
Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR.  

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o RPPS poderão, a título institucional, oferecer apoio técnico através de 
cursos, seminários e workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para capacitação de servidores e 
membros dos órgãos colegiados do RPPS; bem como, contraprestação de serviços e projetos de iniciativa do RPPS, sem que haja ônus ou 
compromisso vinculados aos produtos de investimentos. 

Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo Comitê de Investimentos do RPPS (tais como fundos fechados, fundos abertos com 
prazos de captação limitados), os fundos elegíveis para alocação deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados da 
data de início de funcionamento do fundo. 

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n° 3.922/2010, bem como suas alterações e à Portaria MPS nº 
519, de 24 de agosto de 2011. 

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superior competente que aprova o presente instrumento, devidamente 
assinada por seus membros presentes. 

Observação: Conforme Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, este documento deverá ser assinado: 

Pelo representante do ente federativo; 

Pelo representante da unidade gestora do RPPS; 

Pelos responsáveis pela elaboração, aprovação e execução desta Política de Investimentos. 

13 - DISCLAIMER 

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e 
não devem ser consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório e/ou Parecer são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, 
portanto, sujeitas a mudanças. 

As informações deste Relatório procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, mas não substituem seus 
materiais regulatórios, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do 
regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento, bem como 
às disposições do prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de risco a que o fundo está exposto. Todas as informações sobre os 
produtos aqui mencionados, bem como o regulamento e o prospecto, podem ser obtidas com o responsável pela distribuição dos fundos. 
O RPPS deve estar adequado à Portaria nº 519, de 24 de Agosto de 2011 e suas alterações conforme Portarias nº 170, de 25 de Abril de 2012; 
nº 440, de 09 de Outubro de 2013 e nº 300 de 03 de Julho de 2015, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de Novembro de 2010 e suas 
alterações conforme Resolução CMN nº 4.392 de 19 de Dezembro de 2014, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos 
Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências e a Resolução nº 
4.604 de 19 de Outubro de 2017, que Altera a Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos 
regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 “A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados possuem, além da volatilidade, 
riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação”. 
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14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Política de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ipiranga – IPIRANGAPREV, foi elaborada 

em 22/12/2017, discutida dia 27/12/2017 e revisada e aprovada em 27/12/2017, conforme ata da reunião lavrada pelo Conselho de 

Administração, nomeado pela Portaria nº 396 de 30 de novembro de 2017.

Instituto de Previdência de Ipiranga, em 27 de Dezembro de 2017. 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

MANOEL A. MOREIRA NETO 
Diretor-Presidente do IPIRANGAPREV 

MANOEL A. MOREIRA NETO 
Diretor-Presidente do IPIRANGAPREV 

LUÍS FABIANO CANTERI 
Diretor Administrativo – Financeiro 
CPA-10 em 24/06/2015 a 24/06/2018 

WILLIAN KRUGER 
Membro Conselho Administrativo 

SIMONE DE FATIMA C. DA SILVA 
Diretora de Benefícios 

MARCIA ELIANETRAVENSOLI 
Membro Conselho Administrativo 

WILLIAN KRUGER 
Conselho Administrativo 

ADREIA AP. DE RAMOS MARCON 
Membro Conselho Administrativo 

INÊS DALAZOANA DENCK 
Conselho Fiscal 

MARCIANA DE FÁTIMA GALVÃO SALES 
Presidente Conselho Administrativo 
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PORTARIA Nº 415 
De 15 de Dezembro de 2017 
 

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das 

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 69 Inciso XI, resolve 
 

DEFINIR 
 

I - A Escala de férias dos servidores Públicos para o exercício de 2018, referente ao período 
aquisitivo 2017/2018, conforme a seguir: 

 
 

MÊS DE JANEIRO / 2018 
02/01/2018 A 31/01/2018 

 
DIOGO CESAR SCHEIFER 
LUIZ CARLOS BLUM NETO 
REGIANE DELFRATE SANTOS 
DOUGLAS DAVI CRUZ 

 
    MÊS DE FEVEREIRO / 2018 

01/02/2018 A 02/03/2018 
 

                                                                                     MÊS DE MARÇO / 2018 
     01/03/2018 A 30/03/2018 

 
 
EDILSON CEZAR SLOMPO PANZARINI 
ELIZABETH APARECIDA R OLIVEIRA 
MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES 
MIRIAN CASSIANE DA SILVA 
ROSELI TEREZA PAES  
STEFHANY PANZARINI DIAS DE ASSUNÇÃO 
VALMIR CASSOL 
 

MÊS DE ABRIL / 2018 
01/04/2018 A 30/04/2018 

 
 

 
MÊS DE MAIO / 2018 

01/05/2018 A 30/05/2018 
 

EMILIA FABIANE DA SILVA FERREIRA 
JOAO CARLOS GUALDEZI 
LUIS FABIANO CANTERI 
NELZI DE FATIMA AVILA L FREITAS 
PAULO CESAR ARAUJO 
RODRIGO CRUZ 
SEBASTIÃO DUARTE SOBRINHO 
TANIA MARA KRUM GONÇALVES 
VANESSA JORDANA BUHRER RUTKA 

 
 
CATARINA APARECIDA MACOSKI 
FERNANDA RENATA CANTERI 
JOSIANE CORREIA RODRIGUES 
VERA LUCIA FLORINDO BLUM 
 

 

 

ALAN GREGORI MOCELIM 
CANDIDO MARCOS CRUZ DA SILVA 
FABIANE KLAZURA ROSAS 
INES DALAZOANA DENCK 
ISIS GOMES DE LIMA 
JOSE SIDNEY SEIXAS 
JULIANO PINOW 
LUIZ CARLOS SEIXAS 
  

   
 

 
 

MÊS DE JUNHO / 2018 
01/06/2018 A 30/06/2018 

 
ANA CLAUDIA LOURENCO PIRES 
ENIO NATAL DENCK 
FABIANO RATIN ALVES 
IVONETE GOBEL COSTA 
JOSE ADILSON BASSO 
JUAREZ MONTEIRO VICENTE DO AMARANTE 
LEANDRO MARTINS 
MARIANA APARECIDA GALVAO 
ROSANA MARIA ARAUJO 
SEBASTIAO DUARTE SOBRINHO  
SILMARA APARECIDA BETTINARDI 
SIRLENE LIMA DE SOUZA DA LUZ 

 
 

MÊS DE JULHO / 2018 
1/07/2018 A 30/07/2018 

 
ADRIANA ZAIATZ GALVÃO 
ADRIELI ALMEIDA BLUM 
BIANCA CAROLINE BUHRER SCHOEFEL 
ELAINE CRISTINA COMINEZI DE MATTOS 
ELEANDRO DA SILVA 
ELIANE DE FATIMA FERNANDES ALMEIDA 
ELIANE LEPKA BARBOSA 
ELIZELMA DE ANDRADE SOARES 
GISLAINE PENTEADO ORLONSKI 
GLACI DAS GRAÇAS MARTINS MENDES 
ISAIAS PAES DE ALMEIDA 
IZALTINO GARRIGA 
JORGE GENESSI CAMARGO 
JOSE ADRIANO HORST 
JOSIANE GAVRONSKI 
JOZIANE FERNANDES DA SILVA 
JULIANA DO ROCIO DA SILVA 
KELI MISLENE CARNEIRO 
LIDIANE CRISTINA MARTINS CORREIA 
LISELAINE SCHEIFER 
MARCELO JOSE GARCIA DE CAMARGO 
MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA GUARNIERI 
MARIA SALETE DA SILVA 
MARISA SOARES 
MIRIAM APARECIDA DE AVILA 
ROSALIA LOVATO FRIES 
SALETE CRISTINA CARNEIRO SANSANA 
SILVANA DE ALMEIDA DINIZ 
SIMONE DE FATIMA C DA SILVA 
SUZANA CARNEIRO 
THANIA MARA FITZHUM GALVAO 
VALTER DE LIMA 
VILCIANE APARECIDA CAMARGO STROKA 
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MÊS DE AGOSTO / 2018 
                                                                          01/08/2018 A 30/08/2018 
 
 

ANTONIO PADILHA E SILVA 
DANIELE RODRIGUES ALVES 
EDELCIO LUIZ DE ALMEIDA TUPICH 
ELIANE GOTTEMS 
ERIDIANE APARECIDA FESTA 
INDIANARA DO ROCIO WEIBER FERREIRA 
JANE NOVATSKI DOS SANTOS 
JOAO EDEVAL ANTUNES 
KETLIN VIEIRA RAMON LOYOLA 
LUCIANE CHIQUITO XAVIER 
LUCIANO VALIM FELIPE 
LUZIA DIRLEY MORESCO 
 MARCIA FRANCINE DEWES 
MARCIA ZANARDINI 
ORLANDO SCHIMANSKI 
OSVALDIN MORESCO 
  

MÊS DE SETEMBRO / 2018 
                                                                          01/09/2018 A 30/09/2018 

 
DICK PASCOAL OLIVEIRA 
DILCEIA APARECIDA SILVA 
ELI IZANETE FREITAS  
GILMAR LEIRIA CORDEIRO 
JISLAINE APARECIDA SPEKALISKI 
JOAO PAULO DALLAZOANA 
JULIO CESAR BARBOSA 
MIRIAN COMINEZI CORDEIRO 
ROSICLER TEREZINHA CANTERI 
SOLANGE AP DOROS FERREIRA 
THATYANE OLSTAN SCHEFFER 
ZEZA CLENI VALIM FELIPE 

 
MÊS DE OUTUBRO DE 2018 

01/10/2018 A 30/10/2018 
 

 
ELIANE JANSEN 
MARIA CAMILA MAGRO 
PAULO RICARDO BLUM MEDREK 
REGIANE BLAGESKI AVILES QUINTANILHA 
FABIANO BATISTA 

 
 

MÊS DE NOVEMBRO / 2018 
        01/11/2018 A 30/11/2018 

 
ANTONIO JULCINEI GALVAO 
DENIS ALBERT SCHEIFER 
DIANDRA DE FATIMA DALLA LIBERA 
FABIANO LEPKA 
GEISEBEL SUELEN XAVIER 
LUCIANO DE MEIRA 
MARCELO LUIS RUTKA 
NEOCELIA DE FATIMA B LOPATKO 
PLINIO CARLOS DE ALMEIDA 
RENATE STAUDT 
RODENEI ALAIR DE OLIVEIRA 
ROSILDA TRAUT DE O DENCK 
RULIANE CRISTINA DA COSTA KRUM 

   
 

STEPHANY CAROLINE G BITTENCOURT 
SAMUEL FAGUNDES 
SIMONE LOVATO 

 
MÊS DE DEZEMBRO / 2018 

01/12/2018 A 30/12/2018 
 
 

AMARILDO ALVES DA SILVA 
ANDERSON DENCK 
ANTONIO PADILHA E SILVA 
AUGUSTINHO VIEIRA 
CARLOS ANSELMO VIEIRA 
CLEUMIR MARCOLAN 
DANIEL RIBEIRO DE LIMA 
DENIR GOBEL LADWIG 
FAUSTINO PEREIRA FILHO 
JOAO DARCI DOS SANTOS 
JOSELIA HELENA ARAUJO 
MANOEL ANTONIO ARAUJO 
MANOEL FAGUNDES 
MARCIO JOSE SOARES 
MAYSA HELENA RIBEIRO PEDRO 
RAYSSA BLUM SCHEIFER 
RONALDO ANTONIO NOVASKI 
SEBASTIAO BRAGA DOS SANTOS 
THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO 
 

                                                 MÊS DE JANEIRO / 2019 
                                                  02/01/2019 A 31/01/2019 

 
 

 PEDRO ERON HAAS 
 ERICKSON LUIS SCHARNESKI 
 EDINA DE FÁTIMA ROCHA 
ADAO ORLANDO SANSANA 
ANDREIA APARECIDA DE RAMOS MARCON 
ANTONIO CARLOS DA CUNHA 
ANTONIO JULCINEI GALVAO 
BRUNO MATHEUS MOREIRA 
CARLOS LEANDRO GALVAO DA SILVA 
CARLOS ROSALVO LASQUESKI 
CESAR MANFRON 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
ERALDO EURICO RIBEIRO 
ERALDO FESTA FREITAS 
ERIKSON ROGER CARNEIRO 
FABIOLA DE FATIMA DA SILVA 
FRANCISCO V CARNEIRO GALVAO 
GERALDO VINISKI 
GISELE REGINA MOTTER TRAVENSOLI 
IVANA LOVATO 
JOANA DARC CORREIA RODRIGUES 
JOAO LENON MIELKE 
JOÃO MARCOS FERREIRA 
JOAO SERGIO CARDOSO 
JOEL KUNHOSKI 
JOELSON JOSE KRUM 
JOSE AUGUSTO ARAUJO 
JOSE NILSON BALZER 
JOSÉ RENATO TAQUES 
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I I- As  transferências  e as férias  parceladas,  devido  a   necessidade dos serviços,  deverá  

ser  controlada  pela respectiva secretaria, encaminhando memorando para o Departamento de Recursos Humanos, para 
arquivo na pasta do servidor. 

III- As férias dos servidores do quadro do magistério serão usufruídas de acordo com o 
calendário escolar. 

 
 

Registre-se. 
Cumpra-se. 
Publique-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
    

 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM  
 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

JUAREZ M. VICENTE DO AMARANTE 
KAMILA CAMARGO 
LUCIA HELENA KRAVCHYCHYN MOREIRA 
LUCIANA P BETTINARDI SCARTON 
LUCIANE MOLETA NARDI 
LUIZ HENRIQUE BESTEN 
MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO MARCIO FABIANO 
POMBEIRO 
MARCOS REGINALDO SANSANA 
MARIA LUCIANE CANTERI FRANCO 
MARISTELA BRASIL DE OLIVEIRA 
MARLO DE ALMEIDA 
PEDRO ERON HAAS 
ROSA MARIA GORGUTH FORTE 
ROSANA APARECIDA F O FERNANDES 
ROSANGELA LOVATO DALLA LIBERA 
TATHYANA JOSELY NIMA BICHESKI 
THIAGO ANDRE MOREIRA 
VANDERLEI GALVÃO DA AROCHA 
VERONICA KINAPKI 
WAGNER ACIR CORDEIRO CORREIA 
WALTER GENESSI CAMARGO 

 
                                       MÊS DE FEVEREIRO / 2019 

                                                                       01/02/2019 A 02/03/2019 
 
ANDRE DALAZOANA 
ANDREIA LOVATO 
CARLA DIAS SLOMPO 
CATARINA APARECIDA MACOSKI 
CELIA GONCALVES 
FERNANDA RENATA CANTERI 
FRANCINI MENDES LEPKA 
JANETE APARECIDA CARNEIRO 
JOSIANE CORREIA RODRIGUES 
KARINE DE FATIMA SANTOS CLOCK 
MARCIA LOVATO COROSQUE 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. 4/2017 

 
DATA ABERTURA E JULGAMENTO: 20/12/2017 
HORÁRIO: 9:30 HORAS 
 
A Comissão de Licitação, TORNA PÚBLICO, que a licitação supra, fora analisada e julgada, cujo resultado final 
fora: DESERTA, em razão de não acudir interessados, conforme as especificações seguintes: 
 

Ordem Descrição Unidade Quant. Valor Mínimo Unitário 
R$ 

1 
Sala comercial n. 02, com área útil de Utilização 
Possível: Venda de passagens. 14,36 metros 
quadrados 

Mes 36,0000 367,5800 

2 
Sala comercial n. 3, com área útil de Utilização 
Possível: Venda de passagens. 12,87 metros 
quadrados 

Mes 36,0000 329,4400 

3 

Sala comercial n. 4, com área útil de Utilização 
Possível: Banca de jornais e revistas; papelaria, 
livraria, confecções e similares, lanchonete e 
similares. 21,45 metros quadrados. 

Mes 36,0000 549,0700 

4 

Sala Comercial: Box 1 – Praça João Ribeiro de 
Freitas – Rua XV de Novembro, nº. 92. Utilização 
Possível:  Banca de jornais e revistas; papelaria, 
livraria, confecções e similares, lanchonete e 
similares. 8,52 metros quadrados. 

Mes 36,0000 218,0200 

5 

Sala Comercial: Box 2 – Praça João Ribeiro de 
Freitas – Rua 7 de Dezembro, s/nº. Utilização 
Possível: Utilização Possível: Banca de jornais e 
revistas; papelaria, livraria, confecções e similares, 
lanchonete e similares. 8,52 metros quadrados. 

Mes 36,0000 218,0200 

 
 

Ipiranga PR., 20 de Dezembro de 2017. 
 
 

LUIZ CARLOS SEIXAS 
Presidente da 

Comissão de Licitação 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 384/2017 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: GLAPINSKI GLAPINSKI E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
79.444.717/0014-05, , com sede na AVENIDA DOS PIONEIROS, 2947, Cep: 84145000, Bairro: CENTRO, na cidade 
de CARAMBEÍ/PR 
 
OBJETO: Aquisição de medicamentos manipulados, em suprimento à Unidade  Central de Saúde 
 
VALOR CONTRATADO: 4.704,00 (quatro mil, setecentos e quatro reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n°. 125/2017, e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas 
alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
06.005.10.303.0601.2.001.3.3.90.32.00.00. - 303 - 
 
VIGÊNCIA: 27 de dezembro de 2017 a 27 de dezembro de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 27 de dezembro de 2017 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 27 de dezembro de 2017. 
Assinaturas: 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
GLAPINSKI GLAPINSKI E CIA LTDA 
JOAO CARLOS GLAPINSKI 
(Contratada) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 04 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA/PR 

Site oficial: www.ipiranga.pr.gov.br 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017  
EDITAL 002/2017 

RETIFICAÇÃO DO 001/2017 
 

O Prefeito Municipal de Ipiranga, no uso de suas atribuições legais e o contido no Art. 37 da Constituição 
Federal, e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, o 
presente Edital de Retificação, como segue: 

ONDE SE LÊ:  
 

1.1.3 DOS CARGOS 
 

Cargo Carga  Horária Semanal Vagas Salário  Inicial Taxa de Inscrição Requisitos 
Professor 20 CR 1.427,81 60,00 Magistério Completo 

 
 2.2.3.1 Os candidatos que tiveram sua inscrição homologada no Concurso Público – Edital nº 01/2016, estarão 
com a inscrição validada/homologada para esse Concurso. Caso o candidato não tenha interesse em participar desse 
Concurso Público, deverá solicitar a devolução da Taxa de Inscrição na sede da Prefeitura Municipal de Ipiranga, junto 
ao Departamento de Recursos Humanos ou pelo site oficial do município www.ipranga.pr.gov.br. 
 
 4.2.1 A prova objetiva versará sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos 
específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo trinta questões no total, distribuídas da seguinte forma: 
 
 
 
LEIA-SE: 
 

1.1.3 DOS CARGOS 
 

Cargo Carga  Horária Semanal Vagas Salário  Inicial Taxa de Inscrição Requisitos 
Professor 20 CR 1.427,81 60,00 Magistério Completo ou Pedagogia. 

 
2.2.3.1 Os candidatos que tiveram sua inscrição homologada no Concurso Público – Edital nº 01/2016, estarão 

com a inscrição validada/homologada para esse Concurso. Caso o candidato não tenha interesse em participar desse 
Concurso Público, deverá solicitar a devolução da Taxa de Inscrição na sede da Prefeitura Municipal de Ipiranga, junto 
ao Departamento de Recursos Humanos ou pelo site oficial do município www.ipranga.pr.gov.br. Aos cargos que teve 
alguma alteração é obrigatório solicitar devolução da Taxa de Inscrição e efetivar uma nova inscrição e 
pagamento da mesma, que é caso dos Cargos de Agente Comunitário de Saúde e Motorista. 
 

4.2.1 A prova objetiva versará sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos 
específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo quarenta questões no total, distribuídas da seguinte forma: 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 001/2017 do Concurso Público para a Prefeitura 
Municipal de Ipiranga. 
 

 
Ipiranga – PR, 29 de Dezembro de 2017. 

 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito do Município de Ipiranga 

 
 
Registre-se e publique-se 
 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
ENSINO SUPERIOR E MÉDIO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 
- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 
Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 
Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Ipiranga; História e 
Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Ipiranga. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
ADVOGADO 
I. DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. Da 
Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos 
da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das 
finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade 
econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e 
formas. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: 
conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer 
e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção 
das obrigações de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; 
compensação, novação, transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. 
Contratos em geral: Empréstimo; comodato; mutuo; prestação de serviço; empreitada; 
mandato; fiança; extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação, pretensão, condição da 
ação, classificação. Processo e procedimento; formação, extinção e suspensão do processo; 
pressupostos processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição. 
Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar e 
m juízo. Pedido: petição inicial – requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; 
cumulação de pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; contestação, 
exceção e objeção; exceções processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil 
pública. Sentença e coisa julgada. IV DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. 
Competência tributaria. Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. 
Crédito tributário. Administração tributaria. V DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração 
Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. Serviços públicos e 
administração indireta/Entidades Para estaduais. Domínio Público (Bens Públicos). 
Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração pública. Improbidade 
administrativa. Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. Lei 8.666/93 
e alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005.  
VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da relação 
de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O empregador; sucessão 
de empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. Espécie do contrato de trabalho. 
Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do 
contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de 
garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos no processo do trabalho.  
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ASSISTENTE SOCIAL 
Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão - fundamentos históricos, teóricos e 
metodológicos do Serviço Social; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política e 
investigativa da prática profissional; Política Social; Os Processos de Trabalho do Serviço 
Social; Instrumentais técnico-operativos do Serviço Social; Movimentos sociais; Terceiro Setor 
e a questão Social; Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade; Atuação do 
Serviço Social na gestão de serviços, programas e projetos sociais; Mudanças no mundo do 
trabalho e as suas repercussões no trabalho profissional do assistente social; Serviço Social e 
interdisciplinaridade; Código de ética Profissional; Projeto Ético Político Profissional do Serviço 
Social; Proposta de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas, 
projetos e atividades de Trabalho; Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n° 8.662, de 07 de 
junho de 1993 e alterações posteriores); Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS 
(2012); Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) e alterações posteriores; Lei 
Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93) e alterações posteriores; Estatuto do Idoso 
(Lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003); Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e alterações posteriores. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Ipiranga; Noções 
básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, 
elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição 
Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no 
trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 
 
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: 
conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, 
família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde 
da população e meios de intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças 
transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. 
Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e 
Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de 
equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, 
posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com 
aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e 
controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica 
odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento 
e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: 
identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu 
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má 
oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas 
de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: 
cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, 
objetivos, métodos de trabalho. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; Periodontia; Prótese; 
Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e Terapêutica aplicada a 
Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e suas respectivas 
portarias. Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de 
prevenção, de atenção e de aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; 
Etiologia da doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; 
Prevenção e controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de 
preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores 
diretos. Materiais restauradores preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga 
de flúor (ionômeros de vidro); Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - 
Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia 
odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica. 
 

CUIDADOR SOCIAL 
Noções básicas de ética e cidadania. Cuidados básicos de enfermagem com a criança e o 
adolescente. Aspectos psicológicos da criança e do adolescente. Noções básicas de nutrição. A 
importância do movimento e do posicionamento adequados. Estimulação da criança e do 
adolescente na sua rotina diária. Noções básicas de higiene pessoal. Desenvolvimento de 
atividades de acordo com as atribuições do cargo. 
 
EDUCADOR SOCIAL 
História Social da criança e da família. Sistema educacional brasileiro. A educação nos dias 
atuais. História dos movimentos sociais e mobilização social. Exclusão social. Sistema de 
garantia de direitos da criança e do adolescente. Proteção integral: políticas integradas. 
Conselho de direitos: o que é, o que faz.  Conselho Tutelar: o que é, o que faz. Crianças e 
adolescentes e famílias em situação de rua. Ato infracional e suas vicissitudes. Álcool, 
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Direitos da Criança e do 
Adolescente, Pessoa com Deficiência e Idoso. Conhecimentos básicos sobre ECA, LOAS, e da 
Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência Noções básicas de 
informática. Noções básicas de atendimento ao público. 
 
ENFERMEIRO 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e 
controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no 
controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos 
legais e éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de 
Enfermagem; Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de 
emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, 
endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da 
pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem 
Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: 
pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema 
Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, 
Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: 
Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). CCIH. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades 
químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas 
conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. 
Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis 
climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. 
As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. 
Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. 
A água no solo. Relação solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. 
Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. Características gerais. 
Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção 
animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição 
animal: princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. Alimentos concentrados e 
volumosos. A Aqüicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola. 
Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As pastagens 
nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características gerais dos 
produtos. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens Móveis E 
Imóveis - Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias Empregadas. Perícias Em 
Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: Arquitetônico, Estrutural, Instalações 
Elétricas E Hidrossanitárias - Interpretação De Plantas. Documentos Descritivos: 
Discriminações Técnicas, Cadernos De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E 
Normas Técnicas. Orçamento De Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: 
Composições Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos 
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Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt, 
Redes Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção - 
Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem, Traços Para 
Aplicação. Concreto: Moldado No Local - Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré-
Moldadas - Componentes Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. 
Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros. 
Tintas e Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. Locação Da Obra. Canteiro De Obras: 
Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De Proteção E Segurança, Depósitos e 
Armazenamento De Materiais, Equipamentos E Ferramentas. Fundações. Escavações. 
Escoramentos. Estruturas Em Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. 
Impermeabilização. Revestimento e Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras - 
Acompanhamento De Cronograma Físico-Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. 
Medições De Serviços e Emissão De Faturas. Patologia Das Edificações - Estruturas Em 
Concreto Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto 
Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. Licitações E Contratos Administrativos. Índices De 
Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, Lei de Zoneamento e 
Código de Posturas do Município de Ipiranga. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo. 
 
FARMACÊUTICO 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar;  
2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1) Padronização de medicamentos. 2.2) 
Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas práticas de estocagem de medicamentos: 
Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; 
Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição de 
medicamentos. 3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da 
qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos 
erros na medicação e estratégia de prevenção; 4.1) A prescrição médica; 4.2) Esquemas de 
manutenção de soro; 4.3) Diluição de medicamentos; 4.4) Estabilidade dos medicamentos; 5. 
Preparação de misturas parenterais. 5.1) Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia 
Antineoplásica-Quimioterapia;  6. Farmácias Satélites: Serviços especializados em 
dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e Correlatos 7.1) A 
importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) 
Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de Infecções; 8.2)A 
farmácia e o controle de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1) 
Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 9.2) 
Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. Portaria 344 de 12 de 
maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial; 11. RDC Nº 67,  08 de outubro de 2007 : aprova o regulamento técnico para 
fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia, 
estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe sobre o 
Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em 
Serviços de Saúde; 13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças 
Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) 
Vias de administração de Formas Farmacêuticas. 13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 
13.5) Reações Adversas a Medicamentos. 13.6) Interações e Incompatibilidades 
Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s 
Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética; 16. 
Manual de Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. 
Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde – Assistência 
Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética Profissional. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, obrigação 
tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária, administração 
tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa; conhecimento e procedimentos de 
lançamento e arrecadação de tributos mobiliários e imobiliários; procedimentos de orientação 
aos contribuintes, realização de sindicâncias, constituição de crédito tributário, fiscalização do 
cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações necessárias à 

fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e procedimentos de auditoria. 
Noções básicas de informática. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A deficiência motora 
em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria e Prática; Desenvolvimento 
normal e seus desvios no lactente- diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º 
mês; Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: 
princípios e prática; Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de 
Krusen; Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral- 
Aspectos práticos; Fisioterapia Neurológica. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição e da 
linguagem; - Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato acústico externo, 
audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, 
conduta e discussão de casos); - Triagem auditiva em escolares; - Avaliação eletro fisiológica- 
EOA, BERA; - Processamento auditivo central; - Aparelhos auditivos: Princípios gerais na 
indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e fisiologia dos órgãos 
envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e acústica da 
voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica nas 
disfonias presentes na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias 
neurológicas; - Atuação fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. 
Linguagem: - Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - Desenvolvimento da linguagem 
escrita; - Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística; - Atuação fonoaudiológica 
nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 
linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos 
distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - 
Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento das funções orofaciais; - Sistema 
estomatognático; - Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral; - 
Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; - Disfagia- 
avaliação e tratamento. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 
adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 
ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil 
epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da 
saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e 
contra-referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. 
Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 
endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às 
urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida 
em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. Cuidados 
Primários na Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento Materno. Imunização. 
Doenças Diarréicas e Terapia de Reidratação Oral. Dermatoses na Infância. Parasitoses 
Intestinais na Infância. Doenças Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde 
Pública. Acidente com Animais Peçonhentos. Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria 
– Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaléia; Linfadenomegalia; Dor em 
Membros Inferiores; Acidentes na Infância. Parada Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. 
Convulsão. Políticas de Saúde: Leis 8.080/90 e 142/90. Ética e Bioética Médica. Conceitos 
Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. 
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 
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Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. Planejamento 
familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método de barreira e natura; DIU; 
anticoncepção na amamentação; anticoncepção na adolescência; anticoncepção de 
emergência e cirúrgica. Climatério: perimenopausa; terapia de reposição hormonal; 
osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus. 
Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões benignas e 
malignas. Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses; dismenorreia; dor pélvica; 
incontinência urinária. Operações ginecológicas: curetagem; prolapsos; histerectomia e 
tumores anexais. Gravidez: diagnóstico; laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto: 
assistência e mecanismo do parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar; 
amamentação; infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos; 
hipertensão arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e 
desenvolvimento; cardiotocografia; ultra-sonografia; maturidade fetal e vitalidade. Políticas 
Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa 
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema 
de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de 
interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; 
Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco, 
bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Clínica médico-veterinária; Inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de 
perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem 
animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros, 
vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle 
da produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, 
brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e 
eficiência) para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos de origem animal e 
de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos 
para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de 
corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene 
de alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de 
alimentos; Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem 
animal; Alimentos para animais; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos; Noções 
básicas de Inseminação Artificial. Ética profissional. Ética profissional aplicada e Código de 
Ética profissional.  
 
NUTRICIONISTA 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e 
segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 
higienização da área física, equipamentos e utensílios; Técnica Dietética: conceito, 
classificação e composição química; Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-
preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios 
para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério 
e avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, 
propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares 
e interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; 
Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; 
Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição 
em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição 
protéico-calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição 
em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da desnutrição 
protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Dietoterapia: 
princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do 

nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e padronização hospitalar; Nutrição 
enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição; Seleção e classificação das 
fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde –SUS; 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde  - princípios e 
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque 
estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Ética na Administração Pública. Sistema de Informações Organizacionais. Noções de direito 
Administrativo: Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Bens Públicos, Serviços 
Públicos, Licitação, Processo Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público. 
Noções de administração de Recursos Humanos. Atendimento ao Público nas Organizações. 
Correspondência comercial (recepção e emissão). Redação Oficial: Características e normas 
da Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, 
emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e 
definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, 
memorando, ofício, portaria e requerimento); Noções de Arquivologia: Definição e função dos 
arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração de 
arquivos; Fases da gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos 
documentos. Relacionamento interpessoal. Recebimento, distribuição e armazenamento de 
matérias. Conhecimentos básicos de informática. 
 
PEDAGOGO I 
A organização do trabalho escolar: pressupostos teóricos-metodológicos. A orientação 
educacional - uma perspectiva contextualizada. A atuação do orientador educacional: 
aproveitamento escolar, integração do aluno, orientação vocacional. O planejamento escolar e 
a elaboração do plano de orientação. O emprego de técnicas de medida de avaliação. 
Propostas de intervenção do orientador educacional na construção do currículo. Níveis 
psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar no contexto atual. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O orientador educacional e a 
avaliação educacional: aspectos técnicos e análise crítica. A prática dos orientadores na 
abordagem construtivista. A auto estima no processo de construção do conhecimento. 
Relações interpessoais. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais: 
(objetivos gerais do ensino fundamental, avaliação e orientações didáticas). Gestão 
democrática da escola como fator de melhoria da qualidade de ensino. Projeto educativo.  
 
PROFESSOR 
Tendências pedagógicas (percurso histórico e suas manifestações na Pratica educativa); 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica; Lei 9394/96; Lei 11.645/08; Lei 8.069/90; 
Educação 2014-2024, Lei 12.796/13; Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental- DCN, 
Parâmetros Curriculares - PCN; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Diretrizes Curriculares Nacionais; Referencial Curricular Nacional; Educação e Sociedade; 
Educação ambiental na escola; Educação: cultura, objetivos, seleção de conteúdos, ensino, 
aprendizagem, planejamento, recursos metodológicos, avaliação/recuperação, relação 
professor(a)/aluno(a); Projetos escolares; alfabetização e letramento; Educação integral e 
integrada; Psicologia do desenvolvimento humano (fases,fatores que influem no 
desenvolvimento,linguagem, pensamento, segundo Piaget, Vygostky, Freud); Psicologia da 
aprendizagem, Dificuldades de Aprendizagem; Dificuldade de aprendizagem, A importância da 
Psicopedagogia na intervenção pedagógica Educação Especial: inclusão/integração, 
acompanhamento e avaliação de alunos especiais; Ética Profissional; Educação para o século 
XXI (objetivos,metas, princípios educacionais); Educação e Sustentabilidade, Declaração de 
Jontiem; Declaração Universa dos direitos humanos; Aspectos fundamentais da formação de 
professores da educação básica; metodologias de ensino e conteúdos de: Matemática, Língua 
Portuguesa, História e Geografia, biologia educacional, Ciências e Arte; Violência e Bulling na 
escola; Diversidade na escola; Relação escola X família. 
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PSICÓLOGO 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, 
diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação 
Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico 
do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 
psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o 
processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus 
métodos de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias 
e técnicas psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; 
Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo 
grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 
NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico 
de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, 
Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, 
Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 
Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 
Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; 
Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção 
do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-
Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 
Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e 
Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 
administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material 
para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de 
Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; 
Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 
Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência 
Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Lei nº 4.320/64 (normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços); Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal; Emendas Constitucionais nº 19, nº 20, 29 e nº 41 e 53; 
Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Comercial; Conhecimentos básicos sobre 
Contabilidade Pública; Lei Orgânica do Município Ipiranga; Constituição Federal (Título VI  –  
Da  Tributação e do Orçamento); Siops – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde – Implantado pela Portaria Conjunta MS/ Procuradoria Geral da República nº 1163, 
de 11 de outubro de 2000, posteriormente retificada pela Portaria Interministerial nº 446, de 16 
de março de 2004; Siope – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação – 
implantado pela Portaria MEC, nº. 006 de 20 de Junho de 2006; Sistn – aprovado pela Portaria 
633 de 30 de agosto de 2006, do Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional; Lei Federal nº. 
10028/2000; Leis do Fundeb,  Medida Provisória 339/2006; Lei Federal 8689/1993; Noções 
básica de informática. Conhecimentos sobre a NBCT 16, a qual inclui a NBCASP – Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
 
 
 
  

ENSINO FUNDAMENTAL 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três 
simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Ipiranga; História e 
Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Ipiranga. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde 
um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente 
Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e 
epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); 
Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, 
(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde 
Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: 
(Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, 
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, 
Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco 
Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e 
Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de 
Acidentes); Educação em saúde. 
 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 
Processo saúde-doença. Vigilância Epidemiológica – Dengue Instruções para Pessoal de 
Combate ao Vetor – Manual de Normas Técnicas – 2001 – Ministério da Saúde – Fundação 
Nacional de Saúde - 3ª Edição Revisada. 
 
MECÂNICO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de mecânico. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas.  Conhecimentos básicos 
de tintas e produtos utilizados na execução do serviço. 
 
MOTORISTA CNH “D” 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de 
autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. 
 
MOTORISTA CNH “B” 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de 
autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 
ADVOGADO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Representa em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for 
autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência 
jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros 
atos, para defender direitos ou interesses. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 1. Representar judicial e extrajudicialmente o Município; 2. Exercer as 
funções de consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral, 
referente às licitações, desapropriações, alienações e aquisições de imóveis pelo município, 
assim como nos contratos em geral em que for parte interessada o município; 3. Prestar 
assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal; 4. Propor e preparar ações diretas de 
inconstitucionalidade pelo Prefeito Municipal, contra leis ou atos normativos municipais em face 
da Constituição Estadual; 5. Efetuar a cobrança judicial ou extrajudicialmente da dívida ativa 
municipal e de quaisquer outros créditos do município; 6. Requisitar dos departamentos, 
divisões e autoridades municipais, informações, esclarecimentos, certidões e documentos de 
interesse do Município, 7. Exercer a defesa da administração junto ao Tribunal de Contas do 
Estado; 8. Participar de sindicâncias e processos administrativos, dando-lhes orientações 
jurídicas; 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas por Lei. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão. 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 
Executar atividades de vigilância em saúde (vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e 
saúde do trabalhador) prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, a serem 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes indicadas pelo SUS, bem como participar de 
ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade em geral, sob supervisão 
competente. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, envolvendo 
grupos, comunidades, associações e organizações populares; Desenvolver ações integradas 
quanto ao atendimento da realidade social, para subsidiar ações profissionais, comunitárias e 
governamentais. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em 
diferentes áreas da administração pública (seguridade, saúde, educação, trabalho, jurídica, 
habitação e outras).  
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 1. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, grupos de interesse e organizações 
populares; 2. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam 
do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 3. Encaminhar 
providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 4. Orientar 
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 
fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 5. Planejar, organizar e 
administrar benefícios e Serviços Sociais; 6. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 7. Assessorar 
e prestar consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta; 8. Prestar assessoria 
e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais mantidas pela 
administração pública no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; 9. Planejar, organizar e administrar o Serviço Social dos setores onde este se fizer 
necessário e também de Unidade de Serviço Social; 10. Realizar estudos sócio-econômicos 
com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 
pública direta e indireta; 11. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para 
a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 12. Assessorar e prestar 
consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta em matéria de Serviço Social; 
13. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social; 14. Desenvolver ações integradas com outros órgãos, possibilitando 

de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator 
de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 
PEDREIRO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de pedreiro. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas.  Conhecimentos básicos 
de tintas e produtos utilizados na execução do serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 127/2017 
 
OBJETO: Aquisição de medicamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 
 
VALOR TOTAL: R$ 2.881,00(dois mil oitocentos e oitenta e um reais)  
 
FORNECEDORA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
 
CNPJ:00.802.002/0001-02 
 
VALOR FORNECEDOR: 1.300,00(um mil e trezentos reais)  
 
FORNECEDORA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
 
CNPJ: 81.706.251/0001-98 
 
VALOR FORNECEDOR: 1.551,00(um mil quinhentos e cinquenta e um reais) 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0600210301060220773390320000 – 3495 
0600210301060220773390320000 – 495 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso V, Art. 24, da Lei nº. 8666/93.  
 
DISPENSA: 28/12/2017 
 
RATIFICAÇÃO: 28/12/2017 
 
Ipiranga PR., 28/12/2017 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
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o recolhimento e distribuição de doações a entidades carentes; 15. Desenvolver ações no 
sentido de alocar recursos financeiros para a execução de projetos sociais; 16. Levantar dados 
e indicadores de apoio aos programas sociais junto à comunidade, para implantação e 
execução dos mesmos; 17. Elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
objetivem a melhora das condições socioeconômicos dos servidores do Município de Ipiranga; 
18. Promover acompanhamento individual de servidores, através de entrevistas com a família, 
visando diagnosticar a situação sócio-econômica dos mesmos; 19. Organizar o cadastro 
funcional dos servidores atendidos, registrando dados referentes às doenças, afastamentos, 
problemas apresentados e outros; 20. Acompanhar famílias de servidores que necessitem de 
atendimento funerário, por ocasião do falecimento de ente, na tentativa de minimizar angústias; 
21. Realizar ações educativas junto a servidores e chefias; 22. Prestar atendimento direto aos 
servidores e chefias no ambiente de trabalho, em Unidades de Saúde ou no domicílio; 23. 
Realizar entrevistas com familiares de servidores; 24. Avaliar e orientar os servidores, 
encaminhando-os ou acompanhando-os ao setor competente, quando necessário; 25. Realizar 
pesquisas na área de saúde ocupacional; 26. Assessorar os superiores em assuntos de sua 
competência; 27. Prestar assistência às crianças nos Centros de Educação Infantil e Escolas 
Municipais, participando de projetos e/ou prestando atendimentos atinentes ao Serviço Social; 
28. Promover a organização de grupos de famílias na comunidade para discussão de 
problemas relativos à prevenção de excepcionalidade, identificação, atendimento, 
encaminhamento e integração social das pessoas portadoras de necessidades especiais; 29. 
Atuar nos postos de saúde, colaborando no tratamento de doenças orgânicas e 
psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem 
no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; 30. Promover a participação consciente 
dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do 
comportamento individual; 31. Supervisionar o desempenho de estagiários de serviço social; 
32. Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações 
que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação 
a seus semelhantes ou ao meio social; 33. Ajudar as pessoas que estão em dificuldades 
decorrentes de problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores; 35. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Executar trabalhos complexos de escritório, atividades que exigirão a utilização da tecnologia, 
incluindo-se, nestes, a organização e orientação dos serviços de guarda e arquivo de 
documentos. 
 
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico sempre sob a supervisão do Cirurgião-
Dentista ou do Técnico em Saúde Bucal. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Proceder a realização de exames nos dentes e na cavidade bucal, diagnosticando a tratando 
afecções, visando promover e recuperar a saúde bucal. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
01. Realizar exames de cavidade oral, utilizando aparelhos específicos para verificar a 
presença de cáries e outras afecções. 02. Efetuar administração de anestésicos, restaurações, 
extrações e demais procedimentos. 03. Promover educação em saúde, proferindo palestras. 
04. Participar da equipe multiprofissional, efetuando treinamentos e desenvolvimento de 
programas e projetos. 05. Prescrever medicamentos, quando necessários. 06. Emitir atestado, 
quando necessário. 07. Providenciar o preenchimento das ficas e relatórios informando as 
atividades dos serviços prestados. 08. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e a critério 
do coordenador da Equipe. 09. Atender e orientar pacientes e executar procedimentos 
odontológicos. Aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde bucal, individual e coletiva; 
estabelecer diagnóstico e prognóstico de saúde bucal, interagindo com profissionais de outras 
áreas da saúde. Zelar pela proteção, recuperação e/ou reabilitação bucal da população. 10. 
Desenvolver suas atividades junto às equipes estratégia de saúde bucal. 
 
 

CUIDADOR SOCIAL 
a) Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais 
de autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais e coletivas; 
b) Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e 
autoestima dos usuários; 
c) Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora; 
d) Identificar as necessidades e demandas dos usuários; 
e) Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; 
f) Apoiar e  monitorar  os  cuidados  com  a  moradia,  como organização e limpeza do 
ambiente e preparação dos alimentos; 
g) Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; 
h) Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; 
i) Desenvolver atividades recreativas e lúdicas; 
j) Potencializar a convivência familiar e comunitária; 
k) Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; 
l) Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo 
para o usufruto de direitos sociais; 
m) Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de 
dependência; 
n) Apoiar  no  fortalecimento  da  proteção  mútua  entre  os  membros  da família; 
o) Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar; 
p) Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de 
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; 
q) Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado. 
 
EDUCADOR SOCIAL 
a) desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, 
defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função 
protetiva da família; 
b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da 
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes 
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em 
consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; 
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;  
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 
privacidade das informações; 
g) apoiar e participar no planejamento das ações; 
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas 
unidades e, ou, na comunidade; 
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;  
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 
comunidade; 
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência 
para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de 
direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; 
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de 
trabalho; 
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com 
insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano 
de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
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o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com 
políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o 
usufruto de direitos sociais; 
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; 
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos 
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; 
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e 
participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de 
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de 
registros periódicos; 
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 
 
ENFERMEIRO 
Executar trabalhos técnicos de enfermagem nos estabelecimentos de assistência médico 
hospitalar do Município. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Desenvolver, planejar, elaborar e supervisionar, projetos referentes a cultivos agrícolas, 
coordenar e fiscalizar sua execução; desenvolver estudos e projetos destinados a promover o 
aperfeiçoamento e aprimoramento de serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais nos 
seus aspectos técnicos; planejar e orientar a execução de projetos relacionados à exploração 
de recursos naturais e ao desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; realizar 
pesquisas, experimentação e ensaios relacionados à produção técnica especializada, industrial 
ou agropecuária; planejar e dirigir os trabalhos de controle de produção agropecuária; efetuar 
perícias e emitir pareceres em matéria de sua especialização; executar outras atribuições afins. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Atividades de grande complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relacionados com 
obras e projetos de engenharia, bem como a fiscalização e controle de serviços contratados 
nas suas diversas fases de desenvolvimento 
 
FARMACÊUTICO 
Responder tecnicamente pela administração da farmácia e distribuição dos medicamentos em 
postos de saúde, realizando o controle de estoques e saídas de entorpecentes e outros 
medicamentos. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Exercer sob orientação, a fiscalização geral com respeito à aplicação da legislação tributária, 
ambiental, sanitária e a relativa a obras e posturas públicas e particulares. 
 
FISIOTERAPEUTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades de prevenção, habilitação e reabilitação de 
pessoas utilizando protocolos e procedimentos de fisioterapia. Realizar diagnósticos e 
prognósticos. Orientar familiares e/ou cuidadores sobre cuidados com pacientes acamados ou 
com mobilidade reduzida.  
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 1. Realizar a avaliação físico-funcional, através de metodologia e 
técnicas fisioterápicas, com o objetivo de detectar desvios físicos funcionais; 2. Diagnosticar o 
estado de saúde de doentes e acidentados a fim de identificar o nível de de motricidade e 
capacidade funcional dos órgãos afetados; 3. Avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-
psicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral 
(postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, 
próteses e adaptações, cardio-pulmonares e urológicas 4. Prescrever, fundamentando-se na 

avaliação físico-funcional, técnicas próprias da Fisioterapia, usando a ação isolada ou conjunta 
de fontes geradoras termoterápicas, erioterápicas, fototerápicas, eletroterápicas, 
sonidoterápicas e aeroterápicas, bem como agentes cinésio-mecano-terápicos e outros; 5. 
Planejar, executar, acompanhar, orientar com exercícios e avaliar o tratamento específico no 
sentido de reduzir ao mínimo as conseqüências da doença; 6. Diagnosticar e prognosticar 
situações de risco a saúde em situações que envolvam a sua formação; 7. Traçar plano e 
preparar ambiente terapêutico, indicar conduta terapêutica, prescrever e adaptar atividades; 8. 
Estimular o desenvolvimento neuro-psicomotor (DNPM) normal e cognição; 9. Reeducar 
postura dos pacientes e prescrever órteses, próteses e adaptações, monitorando a evolução 
terapêutica; 10. Proceder à reabilitação das funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, 
neuromúsculoesqueléticas e locomotoras; 11. Aplicar procedimentos de habilitação pós-
cirúrgico, oncológicos, intensivistas, dermatofuncional, cárdio-pulmonar, urológicos, pré e pós-
parto, de fisioterapia respiratória e motora. 12. Ensinar técnicas de autonomia e independência 
em atividades de vida diária (AVD), de autonomia e independência em atividades de vida 
prática (AVP) de autonomia e independência em atividades de vida de trabalho (AVT), de 
autonomia e independência em atividades de vida de lazer (AVL). 13. Participar de equipes 
interdisciplinares e multiprofissionais, realizando visitas médicas; discussão de casos; reuniões 
administrativas; visitas domiciliares e outras; 14. Planejar e executar tratamentos de afecções, 
utilizando-se de meios físicos especiais para reduzir ao mínimo as conseqüências das doenças 
buscando proporcionar maior motricidade e conforto físico ao paciente; 15. Atender amputados, 
preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa 
e independente dos pacientes; 16. Orientar a prática de exercícios corretivos, conduzindo o 
paciente em exercícios voltados à correções de desvios posturais e estimulação a expansão 
respiratória e a circulação sangüínea; 17. Ensinar exercícios físicos de preparação e 
condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstrações e orientando a parturiente a fim de 
facilitar o trabalho de parto e a recuperação no puerpério; 18. Orientar técnicas de relaxamento, 
exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas neuro-psíquicos, treinando-os de 
forma a reduzir a agressividade e estimular a sociabilidade; 19. Supervisionar e avaliar 
atividades do pessoal auxiliar e de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas; 20. 
Controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 
realizados, para elaborar boletins estatísticos; 21. Coordenar e acompanhar programas para o 
desenvolvimento do educando na escola regular ou em outra modalidade de atendimento em 
Educação Especial; 22. Auxiliar no tratamento de indivíduos portadores de necessidades 
especiais; 23. Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de 
especialidade; 24. Controlar informações, instrumentos e equipamentos necessários à 
execução eficiente de sua atividade; 25. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam avaliação e diagnostico fonoaudiológico a fim de identificar 
problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral; empregam técnicas de fonoaudiologia 
no treinamento fonético,auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação de fala. Orientar pacientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis quanto aos cuidados e treinamentos necessários à prevenção, habilitação e 
reabilitação de problemas ligados ao aparelho fonador. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 1. Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, 
da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de 
treinamento ou terapêutico; 2. Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo-
lhe indicações para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de reabilitação; 
3. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação 
fonoaudiológica; 4. Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala e 
linguagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e 
outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, 
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para 
reeducar e/ou reabilitar o paciente; 5. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à 
praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta, 
elaborar relatórios. 6. Aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico e de reabilitação 
em UTI. 7. Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; 8. Avaliar as deficiências do paciente, realizando 
exames fonéticos, da linguagem, audiométrica, gravação e outras técnicas próprias, para 
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; 9. Opinar quanto às possibilidades 
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fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando técnicas de avaliação 
especificas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; 10. Participar de equipes 
multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão 
e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o diagnóstico e tratamento; 
11. Realizar assessoramento psicoeducacional junto aos profissionais que atuam diretamente 
com o educando portador de necessidades especiais; 12. Elaborar relatórios, laudos técnicos e 
registrar dados em sua área de especialidade; 13. Controlar informações, instrumentos e 
equipamentos necessários à execução eficiente de sua atividade; 14. Desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 
MECÂNICO 
Realizar trabalhos braçais que exijam especialização, consertos e manutenção de veículos. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Atender consultas médicas em ambulatório, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames 
médicos, examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e 
aposentadoria, preencher e assinar laudos de exames e verificação, fazer diagnósticos e 
recomendar a terapêutica indicada para cada caso, prescrever regimes dietéticos; prescrever 
exames laboratoriais. Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, 
medicando-os ou os encaminhado, em casos especiais a setores especializados. Atender 
emergências e prestar socorros. Efetuar auditorias nos serviços médico-hospitalares e elaborar 
relatórios. Elaborar e emitir laudos médicos, anotar em ficha apropriada os resultados obtidos. 
Ministrar cursos de primeiro socorros. Supervisionar em atividades de planejamento ou 
execução, referente à sua área de atuação, preparar relatórios das atividades relativas ao 
emprego. Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no emprego e/ou com 
particularidades ou necessidades do Município. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Presta assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e 
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua 
saúde. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
01. Examina a criança, auscultando-as, executando palpações e percussões, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer 
diagnóstico; 02. Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o 
com os padrões normais, paraorientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros 
cuidados; 03. Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, 
tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, 
infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; 
04. Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, 
prescrevendo pré- operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a 
recuperação da saúde; 
05. Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde 
pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde física e mental das crianças. 06. Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Trata de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento 
clínico- cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
01. Examina o cliente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais 
dos órgãos; 02. Realiza exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando 
colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação 
terapêutica; 03. Executa biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos 
mesmos para realizar exame anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta 
terapêutica; 04. Faz cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro 

processo, para tratar as lesões existentes; 05. Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as 
técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou 
formações patológicas; 06. Participa de equipe de saúde pública, propondo ou orientando 
condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de 
outras doenças que afetam a área genital. Pode colher secreções vaginais ou mamárias, para 
encaminhá-las a exame laboratorial.  07. Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Presta assistência técnica e sanitária aos animais sob quaisquer formas; planeja e executa 
atividades para a defesa sanitária animal; realiza pesquisas e planejamento; executa trabalhos 
de qualquer natureza relativos à produção animal e as indústrias derivadas, inclusive as de 
caça e pesca; o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de 
animais transmissíveis ao homem; participa e desenvolve programas de prevenção e 
atividades educativas sobre a saúde; faz inspeção e fiscalização sanitária, higiênica e 
tecnológica de matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas 
de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de 
laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria 
pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos 
locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização; realizar peritagem sobre 
os animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes e exames técnicos em questões 
judiciais quando solicitado; executar outras tarefas correlatas, que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato. 
 
MOTORISTA CNH “D” 
- Dirigir ônibus, caminhão, ambulância, van e similares de acordo com a categoria; conduzir 
veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;  
- Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de 
medicamentos, tubos de oxigênio, macas; eventualmente; 
- Operar rádio transceptor; 
- Verificar, diariamente, as condições do veículo, antes de sua atualização: pneus, água do 
radiador, bateria, nível e pressão do óleo, amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, direção, 
faróis, combustível, entre outros; 
- Fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram conhecimentos especiais, bem 
como trocar pneus, quando necessário; 
- Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de 
mecânica para reparo ou conserto; 
- Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, anotando a 
quilometragem no começo e final do serviços, os horários de saída e chegada e os dados 
relativos ao abastecimento para controle; 
- Comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, qualquer ocorrência 
extraordinária; 
- Transportar e recolher servidores em local e hora determinada, conduzindo-os conforme 
itinerários estabelecidos ou instruções específicas; 
- Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 
outros veículos; 
- Recolher periodicamente, o veículo à oficina para revisão e lubrificação; 
- Manter a boa aparência do veículo; 
- Recolher o veículo, após o serviço, deixando-o em local apropriado, com portas e janelas 
trancadas, e entregar as chaves ao responsável pela guarda da viatura; 
- Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) 
relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados 
disponíveis para esse fim; 
- Executar outras tarefas afins. 
 
MOTORISTA CNH “B” 
Compreende os empregos que têm como atribuições dirigir veículos automotores para 
transporte de passageiros e mercadorias, bem como conservá-lo em perfeitas condições de 
aparência e funcionamento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
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- Dirigir automóvel e demais veículos automotores; 
- Verificar, diariamente, as condições do veículo, antes de sua atualização: pneus, água do 
radiador, bateria, nível e pressão do óleo, amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, direção, 
faróis, combustível, entre outros; 
- Fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram conhecimentos especiais, bem 
como trocar pneus, quando necessário; 
- Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de 
mecânica para reparo ou conserto; 
- Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, anotando a 
quilometragem no começo e final do serviços, os horários de saída e chegada e os dados 
relativos ao abastecimento para controle; 
- Comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, qualquer ocorrência 
extraordinária; 
- Transportar e recolher servidores em local e hora determinada, conduzindo-os conforme 
itinerários estabelecidos ou instruções específicas; 
- Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 
outros veículos; 
- Recolher periodicamente, o veículo à oficina para revisão e lubrificação; 
- Manter a boa aparência do veículo; 
- Recolher o veículo, após o serviço, deixando-o em local apropriado, com portas e janelas 
trancadas, e entregar as chaves ao responsável pela guarda da viatura; 
- Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) 
relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados 
disponíveis para esse fim; 
- Executar outras tarefas afins. 
 
NUTRICIONISTA 
Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em Nutrição; elaborar o 
cardápio da merenda para as escolas públicas municipais; fornecer lista dos produtos e 
alimentos a serem utilizados no preparo da merenda escolar; prestar acompanhamento e 
orientações às cozinheiras no preparo da merenda escolar; ministrar cursos e palestras aos 
professores, alunos e aos demais servidores das escolas públicas e à população em geral; 
elaborar e executar projetos em sua área de atuação; orientar os setores de compra e licitação 
da Prefeitura na aquisição de alimentos; executar outras atividades correlatas. 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Executar serviços complexos que envolvam a interpretação de leis e normas administrativas, 
incluindo atividades que exigirão a utilização da tecnologia, coordenação de grupos de 
trabalhos, supervisão de atividades e assistência direta a autoridades administrativas do 
Município. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar equipamentos diversos providos ou não de implementos. 
 
PEDAGOGO I 
Coordenar e implementar, juntamente com os professores, o Projeto Pedagógico da Educação; 
assessorar os professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos didáticos mais 
adequados ao alcance dos objetivos curriculares; promover o desenvolvimento curricular, 
redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e materiais de ensino; participar da 
elaboração do calendário escolar; participar, com o corpo docente, doprocesso de avaliação 
externa e de análise de seus resultados; coordenar oprograma de capacitação do pessoal da 
Educação; executar outras tarefascompatíveis com a natureza do cargo. 
 
PEDREIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar trabalhos de alvenaria, concretos e outros materiais para construção e reconstrução 
de obras e edifícios públicos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
1. Ler e interpretar plantas de construção civil, observando medidas e especificações; 

2. Verificar as características da obra para orientar-se na escolha do material apropriado e na 
melhor forma de execução do trabalho; 
3. Executar serviços de demolição, construção de alicerces, assentamento de tijolos ou blocos, 
colocação de armações de esquadrias, instalação de peças sanitárias, conserto de telhado e 
acabamento em obras; 
4. Executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e água, nas devidas 
proporções, fazendo a armação dispondo, traçando e prendendo com arame as barras de 
ferros; 
5. Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades apropriadas, para 
obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras ou tijolos; 
6. Assentar tijolos, pedras e materiais afins, colocando-os eu camadas sobrepostas, formando 
fileiras horizontais ou de outras formas, unindo-os com argamassa espalhada em cada camada 
com o auxílio de uma colher de pedreiro e arrematando a operação com golpes de martelo ou 
com o cabo da colher sobre os tijolos, para levantar paredes, muros e outras edificações; 
7. Recobrir as juntas entre tijolos e pedras, preenchendo-as com argamassa e retocando-as 
com a colher de pedreiro para nivelá-las; 
8. Verificar a horizontalidade e verticalidade do trabalho, controlando-o com nível e prumo para 
assegurar-se da correção do trabalho; 
9. Construir bases de concreto ou de outro material de acordo com as especificações, para 
possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes, máquinas e outros fins; 
10. Preparar e nivelar pisos e paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa; 
11. Fazer reboco de paredes e outros; 
12. Orientar o ajudante a fazer argamassa 
13. Armar e desmontar andaimes de madeiras ou metálicos; 
14. Fazer armação de ferragens; 
15. Perfurar paredes, visando a colocação de canos para água e fios elétricos; 
16. Assentar pisos, azulejos, pias e outros; 
17. Fazer serviços de acabamento em geral; 
18. Efetuar a colocação de telhas; 
19. Impermeabilizar caixas d’água, paredes, tetos e outros; 
20. Executar outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Exercer a docência nas Escolas Municipais de Educação Infantil e CMEI’s localizadas na área 
urbana ou rural e as que venham a ser criadas no município;  
- Realizar o planejamento das atividades e dos projetos a serem realizados na instituição, 
seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais para a Educação Infantil, as 
Deliberações do Conselho Municipal de Educação; 
- Planejar e desenvolver atividades pedagógicas atendendo ao que preconiza a legislação da 
Educação Infantil: o cuidar e o educar indissociavelmente, oportunizando uma educação 
integral, priorizando o desenvolvimento físico, motor, intelectual e afetivo das crianças sob sua 
responsabilidade; 
- Dirigir e responsabilizar-se pelo processo de transmissão e assimilação do conhecimento; 
- Realizar observações, registros, avaliação e planejamento de atividades pedagógicas 
próprias de cada faixa etária, em conjunto com a coordenação; 
- Planejar, em conjunto com a equipe pedagógica, atividades extra-classe a serem realizadas; 
- Participar de reuniões sistemáticas de estudo e trabalho para o aperfeiçoamento pedagógico; 
- Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, crianças, pais e os 
diversos segmentos da comunidade envolvidos nas atividades da instituição de ensino; 
- Detectar casos de crianças que apresentem dificuldades e problemas específicos e 
encaminhá-los ao profissional responsável pelas áreas afins; 
- Manter a equipe pedagógica informada dos problemas que interfiram no trabalho de sala de 
aula; 
- Executar todos os procedimentos de registros referentes ao processo de avaliação das 
crianças; 
- Atender as crianças respeitando seu estágio de desenvolvimento, de acordo com suas 
habilidades e limitações; 
- Responsabilizar-se pelas crianças de sua turma, durante o período em que estiverem na 
instituição de ensino, em relação à educação, segurança, higiene e saúde, bem como no 
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cuidado de todas, nos horários que estiverem fora da sala e em outros espaços da instituição 
de ensino; 
- Auxiliar as crianças na execução de atividades diárias, responsabilizando-se pelo processo de 
ensino-aprendizagem, estimulando-as em todas as suas ações e movimentos, bem como 
incentivando-as a engatinhar, sentar e andar e propiciando o direito de comerem sozinhas, 
promovendo sua autonomia; 
- Informar aos pais e/ou responsáveis sobre o desenvolvimento integral da criança (cognitivo, 
afetivo, motor e social); 
- Orientar, acompanhar e auxiliar as crianças durante a alimentação, repouso e higienização 
(escovação de dentes, higienização das mãos antes e depois das refeições, no banho, na ida 
aobanheiro), realizando os banhos e trocas, quando necessário; 
- Incentivar hábitos de organização e asseio às crianças, zelando pela limpeza e higiene 
pessoal e do ambiente escolar, orientando para criar hábitos de economia; 
- Participar na elaboração, execução, avaliação e reformulação do regimento interno e do 
Projeto Político-Pedagógico da instituição; 
- Contribuir com o bem-estar das crianças, propiciando um ambiente de respeito, carinho, 
atenção individual e coletiva, tranquilidade e aconchego durante o período de adaptação, bem 
como adequando e organizando o espaço para o horário de descanso das crianças, 
observando-as durante esse período; 
- Controlar a frequência e pontualidade das crianças na instituição, comunicar a coordenação 
em caso de faltas e atrasos em excesso, de acordo com Regimento Interno; 
- Tomar as devidas precauções para evitar o contágio de doençasinfecto-contagiosas que 
possam ocorrer entre as crianças na instituição de ensino; 
- Comunicar aos pais e/ou responsáveis e à coordenação quando a criança adoecer no período 
de permanência na instituição; 
- Respeitar os horários de medicamentos e dietas (quando necessário), em conformidade com 
prescrições médicas; 
- Realizar procedimentos relacionados à saúde da criança, no que diz respeito à temperatura, 
medicando-a mediante receituário médico e prestando atendimento prévio em caso de 
acidentes, comunicando e orientando os pais/responsáveis; 
- Discutir com a coordenação da instituição, qualquer dúvida ou dificuldade em relação à 
criança e à família, acatando a orientação recebida; 
- Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, no que diz respeito aos aspectos 
referentes à intimidade e à privacidade dos usuários e profissionais; 
- Promover e/ou favorecer a adaptação das crianças admitidas na instituição; 
- Participar de reuniões, programações e do planejamento de atividades desenvolvidas pela 
instituição; 
- Participar de reuniões sistemáticas de estudo e trabalho para o aperfeiçoamento pedagógico; 
- Participar de reuniões com pais e/ou responsáveis pelas crianças, quando solicitado, 
possibilitando a flexibilidade de horários de modo a favorecer a participação dos mesmos; 
- Manter e promover um relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, crianças, pais e 
diversos segmentos da comunidade, envolvidos nas atividades da instituição; 
- Zelar pelo patrimônio e organização do ambiente; 
- Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
PSICÓLOGO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, 
tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o 
processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins.  
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 1. Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em 
que atua visando identificar necessidades e usuários alvos de sua atuação; 2. Planejar, 
desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções psicossociais 
diversas, a partir das necessidades e usuários identificados; 3. Participar de equipes 
multidisciplinares e programas de ação comunitária visando a construção de ações integradas 
voltadas a prevenção e/ou reabilitação de pessoas com distúrbios do comportamento; 4. 
Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da saúde, 

educação, trabalho, social e demais áreas do comportamento humano; 5. Desenvolver outras 
atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e 
valorização do homem; 6. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, 
tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e 
de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante 
o processo de tratamento ou cura; 7. Investigar os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; 8. Reunir, interpretar e aplicar dados científicos 
relativos ao comportamento humano e aos mecanismos mentais; 9. Fazer observações, 
exames e experiências para medir certas capacidades físicas e mentais; 10. Analisar os efeitos 
da hereditariedade e do ambiente, a vinculação com grupos sociais e outros fatores sobre a 
mentalidade e o comportamento do indivíduo; 11. Definir e avaliar características afetivas, 
intelectuais, sensoriais e motoras para orientação, seleção e treinamento; 12. Planejar e 
executar planos e programas, visando estimular uma maior produtividade no trabalho, 
realização e satisfação pessoal, envolvendo indivíduos e grupos; 13. Orientar e encaminhar 
indivíduos para atendimento curativo e/ou preventivo, no âmbito da saúde mental; 14. Orientar 
pais e responsáveis, sobre processos de integração em unidades sociais e programas de 
atendimento específico, de crianças e adolescentes; 15. Planejar e coordenar grupos 
operativos entre funcionários e/ ou comunidade, visando a resolução de problemas referentes 
ao convívio sócio-cultural; 16. Avaliar crianças, através da aplicação de testes psicológicos de 
inteligência, maturidade psicomotora, sensório-motor, bem como testes informais utilizando-se 
de entrevista operativa centrada na aprendizagem, diagnóstico operatório, aquisição da 
linguagem escrita e provas acadêmicas, conforme encaminhamento; 17. Orientar pais e 
professores sobre processos de integração de crianças em salas de aulas, escolas especiais e 
outros; 18. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos professores junto as crianças, 
através de orientações, visando a melhoria da qualidade do ensino especial; 19. Elaborar e 
executar planos e programas de trabalho referentes à educação especial, através de 
levantamentos de necessidades, pesquisas e outros; 20. Realizar ações de promoção ao 
desenvolvimento e acompanhamento de equipes; 21. Realizar intervenção em situações de 
conflitos no trabalho; 22. Aplicar métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas, 
entrevistas, jogos e dinâmicas de grupo; 23. Assessorar as diversas Secretarias para facilitar 
processos de grupo e desenvolvimento de lideranças para o trabalho; 24. Planejar, desenvolver 
e avaliar ações destinadas a facilitar as relações trabalhistas, produtivas e de promoção da 
satisfação de indivíduos e grupos no âmbito organizacional; 25. Propor o desenvolvimento de 
ações voltadas para a criatividade, auto-estima e motivação do usuário; 26. Atuação em equipe 
multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaborar, implementar, desenvolver e avaliar de 
programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos; 27. Participar em 
recrutamento e seleção de pessoal; 28. Participar em programas e atividades de saúde e 
segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade de vida no trabalho; 29. 
Realizar pesquisas relacionadas à Psicologia Organizacional e do Trabalho; 30. Participar de 
processos de desligamento de pessoal e programas de preparação para aposentadoria; 31. 
Cooperar em projetos de ergonomia (máquinas e equipamentos de trabalho); 32. Realizar 
avaliação psicológica em candidatos ao ingresso no quadro de pessoal da Prefeitura por meio 
de concurso público, bem como em servidores, utilizando instrumentos e técnicas específicas; 
33. Elaborar laudos psicológicos de candidatos e servidores, envolvendo diagnósticos e 
prognósticos, sugerindo avaliações complementares e psiquiátricas, com a finalidade de 
informar sobre as condições psicológicas; 34. Realizar o encaminhamento de candidatos e 
servidores a instituições especializadas, indicando as necessidades terapêuticas, quando 
necessário; 35. Emitir diagnósticos da capacidade laborativa residual de servidores, analisando 
em conjunto com profissionais da equipe multidisciplinar, os indicadores necessários à 
readaptação, recapacitação funcional, bem como indicar as funções compatíveis com as 
condições do servidor a ser reabilitado; 36. Realizar ações preventivas na área da saúde do 
servidor; 37. Realizar avaliação, orientação, encaminhamento e acompanhamento de 
servidores, com problemas referentes à ingestão de álcool e outras drogas; 38. Elaborar 
análise profissiográfica de funções do quadro da Prefeitura, determinando os requisitos 
psicológicos necessários para as mesmas; 39. Elaborar e emitir laudos, atestados e pareceres 
mediante necessidade do indivíduo e/ou da organização; 40. Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade. 41. Desempenhar outras atividades correlatas. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES: 
Exercer atividades de saúde de nível médio técnico, sob a supervisão de enfermeiro, atribuídas 
à equipe de enfermagem.  
TAREFAS TÍPICAS: Planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem. Prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave. Prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral em programas de 
vigilância epidemiológica. Prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência à saúde. Execução de programas de entidades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários de alto risco. Execução de programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e doenças profissionais e do trabalho. Executar atividades de 
assistência de enfermagem, excetuadas as privativas de enfermeiro. Integrar a equipe de 
saúde. Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos 
regulamentados para o exercício de sua profissão. Realizar assistência domiciliar, quando 
necessária. Realizar tratamento supervisionado, quando necessário, conforme orientação do 
enfermeiro e/ou médico. Desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de 
identificação das famílias de risco. Contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS e 
ACE no que se refere às visitas domiciliares. Acompanhar as consultas de enfermagem dos 
indivíduos expostos a situações de risco, visando a garantir uma melhor monitoria de suas 
condições de saúde. Executar os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas 
áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no 
controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas, infecto-contagiosas e 
saúde mental. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de 
saúde. Atuar nas unidades de saúde do município, hospital municipal em regime de plantão e 
nas equipes ESF. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
SÍNTESE DOS DEVERES: 
- planejar, supervisionar, coordenar, orientar, assessorar e executar atividades relativas à 
classificação orçamentária e contábil da receita e despesa do Município, efetuar o controle 
patrimonial, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município. 
ATRIBUIÇÕES:  
Atualizar e criar a escrituração contábil e as contas de receita e despesas orçamentárias do 
Município; auxiliar na elaboração do Orçamento Público e das Leis do Plano Plurianual, 
Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual; escriturar os atos e fatos contábeis; acompanhar, 
registrar e revisar os atos relativos aos estágios da receita orçamentária e a dívida ativa, bem 
como as despesas orçamentárias conforme plano de contas orçamentário; controlar a receita 
arrecadada, as metas de arrecadação, o cronograma de execução mensal de desembolso, a 
programação financeira, o fluxo de caixa e a limitação de empenho, bem como os gastos com 
pessoal, saúde, educação, dívida pública e demais limites legais vigentes; realizar conciliações 
bancárias; elaborar estimativas de impacto orçamentário-financeiro, balancetes, balanços e 
demonstrações contábeis; elaborar demonstrativos fiscais das prestações de contas, 
demonstrativos contábeis atinentes ao Balanço Social e para habilitação à contratação de 
operações de crédito; apoiar na elaboração de relatórios gerenciais atinentes às informações 
contábeis patrimoniais, financeiras e de controle; assinar demonstrativos contábeis; criar 
procedimentos para apuração e registro de custos; analisar contratos no aspecto contábil e as 
informações contábeis referentes à prestação de contas das Audiências Públicas; validar a 
metodologia de custo médio ponderado para o consumo de bens em estoque; elaborar 
processos, sistema e metodologia de controle de bens patrimoniais; analisar as prestações de 
contas de convênios e auxílios concedidos com emissão de parecer; realizar cálculos de 
atualização de processos judiciais, atualizações contratuais e demais cálculos atinentes a 
contabilidade; executar tarefas de contabilidade nas áreas financeiras das secretarias 
municipais; receber e efetuar pagamentos; receber, entregar e guardar valores; movimentar 
fundos; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos; conferir e rubricar livros; informar, 
dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; endossar 
cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; 
executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 


