
 

Anexo XVI integrante da Lei n°  17.433, de  29  de  julho  de  2020   
Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 

Tabela "A" - Cargos de provimento em comissão da  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS 

Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde. 

DAS-12 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servi-
dores municipais portadores de diploma de Assistente 
Social, Sociólogo, Pedagogo ou Psicólogo 

5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 

14 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servi-
dores municipais portadores de diploma de Contador 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servi-
dores municipais portadores de diploma de nível superior 

7 

Livre provimento em comissão, dentre servidores munici-
pais portadores de diploma de nível superior reconhecido 
pelo órgão competente 

1 

DAS-11 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre inte-
grantes da carreira administrativa, preferentemente porta-
dores de diploma de nível superior 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servi-
dores municipais portadores de diploma de Assistente 
Social, Sociólogo, Pedagogo ou Psicólogo 

2 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 

3 

Livre provimento em comissão, dentre servidores munici-
pais portadores de diploma de Assistente Social 

1 

DAS-9 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servi-
dores municipais 

5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito 9 
Livre provimento em comissão, dentre servidores munici-
pais 

4 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servi-
dores municipais portadores de diploma de nível superior 

6 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 

30 

Livre provimento em comissão, dentre servidores munici-
pais portadores de diploma de nível superior 

24 

Total 57 Total 57 



 

Anexo XVI integrante da Lei n°  17.433, de  29  de  julho  de  2020   
Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 

Tabela "B" - Cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU 

Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde.

DAS-12 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
integrantes da carreira de Procurador do Município. 

1 
Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, exigida formação completa em 
nível superior 

2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de curso 
superior. 

1 

Total 2 Total 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo XVI integrante da Lei n°  17.433,  de  29  de  julho  de  2020 

Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 

Tabela "C" - Cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Justiça – SMJ 

Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde. 

DAS-12 

Livre provimento em comissão, dentre inte-
grantes da carreira de Procurador do Muni-
cípio 

3 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre por-
tadores de diploma de Ciências Jurídicas e Sociais  

4 
Livre provimento em comissão pelo Prefei-
to, dentre portadores de diploma de curso 
superior 

1 

Total 4 Total 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo XVI integrante da Lei n°  17.433, de  29  de  julho  de  2020 

Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 

Tabela "D" - Cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL  

Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde.

DAS-14 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
integrantes da carreira de Procurador do Município. 

1 
Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, exigida formação completa em 
nível superior 

1 

DAS-12 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de curso 
superior. 

1 
Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, exigida formação completa em 
nível superior 

1 

DAS-9 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais. 

2 
Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito 

2 

Total 4 Total 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


