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ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES  

 

001 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA 

Identificar focos, tratar e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar 

a comunidade com ações educativas, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 

estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação, devendo, ainda, 

realizar a pesquisa larvária em imóveis para o levantamento de índice e o descobrimento de focos e 

em armadilhas e pontos estratégicos do Município; realizar a eliminação de criadouros, tendo como 

método de primeira escolha, o controle mecânico (remoção, destruição, vedação etc.); executar o 

tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas 

autorizados conforme orientação técnica; orientar a população com relação aos meios de evitar a 

proliferação dos vetores; utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados 

para cada situação; repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade 

não solucionados; manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona; 

deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento; encaminhar aos serviços de 

saúde todos os casos suspeitos; 

002 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I, DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Atuar na Educação Infantil, tendo como atribuições: cuidar e educar crianças de 0 (zero) a 05 

(cinco) anos de idade matriculadas na Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliá-las no que se 

refere à higiene pessoal e alimentação, promover horário para repouso, garantir a segurança das 

mesmas na instituição, observar sua saúde e seu bem estar , prestando os primeiros socorros, 

comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia, levar ao conhecimento da direção 

qualquer incidente ou dificuldade ocorrida, manter a disciplina das crianças sob sua 

responsabilidade, apurar a frequência diária, respeitar as épocas do desenvolvimento infantil, 

planejar e executar o trabalho docente, realizar atividades lúdicas, pedagógicas e que favoreçam  o 

desenvolvimento físico e cognitivo da criança, organizar registros e observações, acompanhar e 

avaliar sistematicamente o processo educacional, participar de atividades extraclasses, realizar 

trabalho integrado com os ocupantes dos empregos e funções gratificadas da equipe de apoio 

pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos mesmos, participar dos períodos 

dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional, cumprir os dias letivos 

previstos no calendário escolar , inclusive atender aos educandos portadores de necessidades 

especiais, considerando as diferenças do processo cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem 

, colaborar com as atividades de articulação entre a escola, as famílias e a comunidade, executar 

tarefas afins com a educação, que tenham por finalidade a construção e a atualização do 

conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica da Unidade 

Escolar. 

003 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I, ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Atuar no Ensino Fundamental, nos anos iniciais, de acordo com a grade curricular e a legislação 

vigente.  As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta Curricular, 

tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em sala de aula 

e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados relativos à 

realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 
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promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

004 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB-II) DO ENSINO FUNDAMENTAL –  

DISCIPLINA DE ARTE  

Atuar nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular 

e a legislação vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta 

Curricular, tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em 

sala de aula e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados 

relativos à realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

005 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL –  

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS 

Atuar nos anos finais, do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular e a legislação 

vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta Curricular, 

tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em sala de aula 

e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados relativos à 

realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 
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qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

006 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atuar nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular 

e a legislação vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta 

Curricular, tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em 

sala de aula e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados 

relativos à realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

007 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE GEOGRAFIA 

FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II, DO ENSINO FUNDAMENTAL, 

HABILITADO NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: Atuar nos anos finais, do Ensino Fundamental, 

de acordo com a grade curricular e a legislação vigente. As características de seu campo de 

atuação são de acordo com a Proposta Curricular, tendo como atribuições: Planejar, ministrar, 

selecionar, avaliar, coordenar o ensino em sala de aula e participar efetivamente das atividades 

extraclasses, levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe, zelar pela 

aprendizagem do aluno, implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento 

escolar, organizar registros de observação, promover o desenvolvimento do senso crítico e da 

consciência política do educando, preparando-o para o exercício da cidadania, realizar trabalho 

integrado com os ocupantes  dos empregos e funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico 

atendendo às solicitações e convocações dos mesmos, participar dos períodos dedicados ao 

planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional, cumprir os dias letivos previstos no 

calendário escolar , inclusive atender aos educandos portadores de necessidades especiais, 

considerando as diferenças do processo cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar 

com as atividades de articulação entre a escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins 

com a educação, que tenham por finalidade a construção e a atualização do conhecimento, 

contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no Projeto Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

008 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE GEOMETRIA 

Atuar nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular 

e a legislação vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta 

Curricular, tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em 
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sala de aula e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados 

relativos à realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

009 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA  

Atuar nos anos finais, do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular e a legislação 

vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta Curricular, 

tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em sala de aula 

e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados relativos à 

realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

010 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL –

DISCIPLINA DE INFORMÁTICA 

Atuar nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular 

e a legislação vigente. As características de seu campo de atuação é de acordo com a Proposta 

Curricular, tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em 

sala de aula e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados 

relativos à realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 
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cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

011 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE INGLÊS 

Atuar nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular 

e a legislação vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta 

Curricular, tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em 

sala de aula e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados 

relativos à realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

012 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Atuar nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular 

e a legislação vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta 

Curricular, tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em 

sala de aula e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados 

relativos à realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 
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013 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE MATEMÁTICA  

Atuar nos anos finais, do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular e a legislação 

vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta Curricular, 

tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em sala de aula 

e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados relativos à 

realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

014 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB -II) DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS  

Atuar nos anos finais, do Ensino Fundamental, de acordo com a grade curricular e a legislação 

vigente. As características de seu campo de atuação são de acordo com a Proposta Curricular, 

tendo como atribuições: Planejar, ministrar, selecionar, avaliar, coordenar o ensino em sala de aula 

e participar efetivamente das atividades extraclasses, levantar e interpretar os dados relativos à 

realidade de sua classe, zelar pela aprendizagem do aluno, implementar estratégias de 

recuperação para alunos de menor rendimento escolar, organizar registros de observação, 

promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, realizar trabalho integrado com os ocupantes  dos empregos e 

funções gratificadas da equipe de apoio pedagógico atendendo às solicitações e convocações dos 

mesmos, participar dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional, cumprir os dias letivos previstos no calendário escolar , inclusive atender aos 

educandos portadores de necessidades especiais, considerando as diferenças do processo 

cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem , colaborar com as atividades de articulação entre a 

escola, as famílias e a comunidade, executar tarefas afins com a educação, que tenham por 

finalidade a construção e a atualização do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Projeto Político Pedagógico 

ou Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

015 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação 

especial;  Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; Organizar o tipo e 

o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional; Acompanhar a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 

comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; e. Estabelecer parcerias com 
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as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de 

acessibilidade; Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo aluno; Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da 

informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o 

soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as 

atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

alunos, promovendo autonomia, atividade e participação. Estabelecer articulação com os 

professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 

atividades escolares. Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com 

os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. 


