
      
 
 
DECRETO N. 157/2011  

De 22/11/2011 
 

Dispõe sobre a delimitação das atribuições 
em relação ao cargo de Agente de Obras 
Manutenção e Conservação entre 

masculinos e femininos e dá outras 
providências. 
 

 
CLOVIS FERNANDES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Bom Jesus, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação 

em vigor, e,  

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 004/2006 criou o cargo de Agente 

de Obras Manutenção e Conservação, com previsão de vagas para femininos e 

masculinos; 

 

CONSIDERANDO que referida lei estabeleceu as atribuições do cargo sem fazer 

distinção das funções específicas para cada sexo; 

 

CONSIDERANDO que algumas atribuições estipuladas para esse cargo são 

incompatíveis para o sexo feminino; 

 

CONSIDERANDO que é vedado ao Poder Público determinar o exercício do 

cargo em condições degradantes ou incompatíveis com a condição física e psicológica 

dos servidores, ou em condições que causem algum risco à saúde; 

 

CONSIDERANDO que é dever do Poder Executivo regulamentar as leis com 

vistas a aprimorar e aperfeiçoar a prestação de serviços públicos; 

 

DECRETA: 
 
Art.1º Fica determinado expressamente que, a partir desta data, os servidores 

públicos do sexo feminino ocupantes do cargo de Agente de Obras Manutenção de 

Conservação passam a exercer as seguintes atribuições: 

 

I) Executar trabalhos simples de acabamento, encadernação, douração e 

restauração, de acordo com as instruções recebidas; 

II) Auxiliar nos trabalhos de topografia, engenharia e outros serviços; 

III) Desempenhar outras tarefas afins compatíveis com a condição feminina. 

 

Parágrafo único: As demais atribuições previstas no Anexo IX da Lei 

Complementar n. 004/2006 relativamente ao cargo de Agente de Obras Manutenção e 

Conservação são de responsabilidade dos servidores do sexo masculino. 

 

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 



 

 
 
 

 
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Bom Jesus (SC), em 22 de Novembro de 2011. 

  

 

 

 

 

CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
     PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

           Registrado e publicado na data supra e local de costume. 

        

Rosane Siqueira 

Funcionária Designada 

 


