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DECRETO N° 2.497 DE 12 DE ABRIL DE 2015

"Dispõe sobre alterações no Decreto nO2.490 de 27 de fevereiro
de 2015, que Regulamenta as atribuições de carQo da

Administração Direta da Prefeitura do Município de Aguas da
Prata - (Estância Hidromineral)".

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral) no uso
e gozo de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade de organizar, em nível
institucional, as atribuições dos cargos da Administração Direta da
Prefeitura Municipal de Águas da Prata/SP (Estância Hidromineral):

DECRETA:

Art. 1° - Fica instituída no âmbito da Administração Direta da
Prefeitura do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), com
fulcro nos dispositivo da Lei Municipal nO 1.342/1997 e Decreto nO
1.466/1998, as atribuições do seguinte cargo: Médico Radiologista,
conforme Anexo 1 - Atribuições de Cargos.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos
doze dias do mês de abril de dois mil e quinze.

Samuel da ilva Binati
Prefeito unicipal
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ANEXO I - DECRETO N° 2.490/2015
ATRIBUiÇÕES DE CARGOS

AGENIE ESCOLAB
Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade;
solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados
na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho,
procedendo a limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os
gêneros alimentícíos em perfeitas condições de armazenagem e
acondicionamento; executar outras tarefas correlatas.

EONOAUDIÓLOGO
Capacitação e assessoria, podendo ser realizadas por meio de esclarecimentos,
palestras, orientação, estudo de casos entre outros; Planejamento,
desenvolvimento e execução de programas fonoaudiológicos; Orientações quanto
ao uso da linguagem, motricidade oral, audição e voz; Observações e triagens
fonoaudiológicas, com posterior devolutiva e orientação aos pais, professores e
equipe técnica, s.endo esta realizada como instrumento complementar e de auxílio
para o levantamento e caracterização do perfil da comunidade escolar e
acompanhamento da efetividade das ações realizadas e não como forma de
captação de clientes; Ações no ambiente que favoreçam as condições adequadas
para o processo de ensino e aprendizagem; Contribuições na realização do
planejamento e das práticas pedagógicas da instituição.
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