
ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNCOES 
CARGO: 

Analista de Desenvolvimento Municipal 

GRUPO OCUPACIONAL: 

Universitário 

JORNADA DE TRABALHO: 

8 horas diárias 
ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

Este cargo contempla as seguintes Áreas de Atuação: Engenharia 
 

 
 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO 
ESCOLARIDADE: 

Ensino Superior Completo 

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA: 

Engenharia 
 
OUTROS REQUISITOS: 

Inscrição no respectivo Órgão/Conselho de Classe. 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Orientar, avaliar, aprovar, acompanhar e fiscalizar projetos e obras de desenvolvimento municipal e 
assessorar Municípios e Associações Municipais no que se refere a assuntos vinculados à gestão 
municipal, tais como: elaboração de projetos, atualização da base cartográfica, uso e ocupação de 
solos, cadastro técnico imobiliário, planta genérica de valores, racionalização e modernização da gestão 
municipal, orçamento e contabilidade municipal. 
 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Engenharia 

�  Desenvolver critérios, metodologias e indicadores para avaliação de projetos de aquisição de bens e 
equipamentos e de obras de infraestrutura; 

�  Avaliar projetos de infraestrutura no que se refere aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e 
ambientais; 

� Realizar medições, acompanhando e fiscalizando a execução de projetos municipais financiados 
pelo PARANACIDADE, emitindo os relatórios correspondentes; 

�  Desenvolver estudos de formação de preços visando estabelecer parâmetros que permitam 
subsidiar a aquisição de bens e equipamentos, bem como para a contratação de obras de projetos 
de infraestrutura; 

�  Emitir pareceres urbanísticos; 
� Analisar estudos de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental (RIMA) de obras 

de projetos de infraestrutura; 
� Analisar danos ambientais e produzir relatórios sobre a condição dos solos, rochas, lençóis 

freáticos, rios, jazidas minerais, de petróleo e de gás natural; 
� Desenvolver estudos urbanísticos, analisando e orientação o planejamento de cidades, incluindo 

as ruas, parques e bairros e organização de plano diretor; 
� Realizar visitas em obras ou locais que vão receber tratamento paisagístico para examinar detalhes 

da construção ou da região, observando acidentes geográficos (barrancos e riachos), vegetação 
já existente, localização do terreno, presença de vento e níveis de insolação; 

� Analisar e orientar o planejamento territorial e urbano municipal, organizando espaços urbanos ou 
rurais para a instalação de polos industriais barragens e outras grandes obras; 

�  Elaborar relatórios e pareceres técnicos vinculados às atividades sob responsabilidade da área de 
atuação; 

�  Elaborar Termos de Referência para projetos financiados pelo Paranacidade; 
�  Orientar, subsidiar e acompanhar os processos licitatórios municipais voltados para a aquisição de 

bens e equipamentos, bem como para a contratação de obras de projetos de infraestrutura;  
�  Efetuar o cadastro das informações referentes aos projetos, equipamentos e obras de infraestrutura 

no Sistema de Acompanhamento e Monitoramento - SAM 
�  Emitir laudos técnicos sobre obras de infraestrutura urbana e de uso do solo; 
�  Atender consultas sobre programas, projetos e atividades vinculadas à área de atuação, formuladas 

pelos Municípios e Escritórios Regionais do Paranacidade; 
�  Emitir Pedido de Liberação das medições de obras e montar o processo de pagamento 

correspondente, informando aos municípios e às empresas interessadas, sobre a liberação; 
�  Analisar a Capacidade de Endividamento dos municípios; 
�  Colaborar com entidades financiadoras na preparação de indicadores de desempenho, na 



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 
definição de prioridades de intervenção e na realização de estudos de pré-investimento de 
programas de desenvolvimento urbano a ser implantados; 

�  Executar outras tarefas compatíveis com o cargo e a área de atuação. 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Desenvolvimento Institucional 

�  Desenvolver critérios, metodologias e indicadores para avaliação de projetos de desenvolvimento 
municipal; 

� Acompanhar a evolução do desenvolvimento dos Municípios, através da análise de indicadores da 
gestão municipal; 

�  Participar da elaboração de programas estaduais de apoio ao desenvolvimento municipal; 
� Orientar e acompanhar processos licitatórios municipais, vinculados a projetos sob sua área de 

atuação, no que se refere ao cumprimento das disposições legais e àquelas estabelecidas pelo 
órgão financiador; 

�  Especificar, acompanhar e fiscalizar serviços contratados de terceiros nas áreas de cartografia, 
geoprocessamento, uso e ocupação de solos e outros projetos de desenvolvimento municipal, 
verificando o atendimento às especificações; 

�  Orientar, assessorar, acompanhar e supervisionar o desenvolvimento e execução de projetos 
municipais de desenvolvimento institucional, incluindo: Planos de Desenvolvimento Municipal; 
Criação e/ou atualização da base cartográfica; Cadastro Técnico Imobiliário; Planta Genérica de 
Valores; Racionalização e Modernização da Gestão Municipal; Orçamento e Contabilidade 
Municipal, dentre outros; 

�  Executar atividades de geoprocessamento, incluindo a montagem de banco de dados sobre solo, 
relevo, recursos hídricos, vegetação, clima e densidade de ocupação de uma região com o objetivo 
de elaborar mapas e cartas geográficas; 

�  Desenvolver estudos, projetos e pesquisas de natureza tributária e fiscal visando subsidiar a 
implantação de ações e procedimentos que aperfeiçoem a arrecadação municipal; 

�  Desenvolver estudos, projetos e pesquisas de natureza socioeconômica e demográfica visando 
subsidiar o processo de planejamento municipal; 

�  Prestar assistência técnica aos municípios nas áreas de gestão urbana, tributária e administrativa; 
�  Orientar a elaboração e revisão de Códigos Tributários Municipais; 
�  Analisar a viabilidade socioeconômica e a rentabilidade de projetos de desenvolvimento institucional 

dos municípios; 
�  Atender consultas sobre programas, projetos e atividades vinculadas à área de atuação, formuladas 

pelos Municípios e Escritórios Regionais do Paranacidade; 
�  Elaborar relatórios e pareceres técnicos vinculados às atividades sob responsabilidade da área de 

atuação; 
�  Desenvolver estudos de formação de preços visando estabelecer parâmetros que permitam 

subsidiar a contratação de serviços e projetos de desenvolvimento municipal; 
�  Orientar, subsidiar e acompanhar os processos licitatórios municipais voltados para a contratação de 

serviços e projetos de desenvolvimento institucional;  
�  Executar atividades vinculadas a convênios de cooperação técnica com instituições de ensino e 

pesquisa voltadas ao desenvolvimento municipal;  
�  Apoiar as instituições municipais, no que se refere à definição das prioridades de intervenção e ao 

desenvolvimento de estudos necessários à preparação de projetos, com ênfase tanto nas 
áreas de infraestrutura urbana, quanto em aspectos sociais urbanos; 

�  Desenvolver planos e programas de securitização de dívidas municipais e de captação de 
recursos para financiamento do desenvolvimento municipal, nos mercados financeiros, nacional e 
internacional; 

�  Colaborar com entidades financiadoras na preparação de indicadores de desempenho, na 
definição de prioridades de intervenção e na realização de estudos de pré-investimento de 
programas de desenvolvimento urbano a ser implantados; 

�  Emitir Pedido de Liberação das medições de serviços contratados e montar o processo de 
pagamento correspondente, informando aos municípios e às empresas interessadas, sobre a 
liberação; 

�  Efetuar o cadastro das informações referentes aos projetos, de desenvolvimento institucional no 
Sistema de Acompanhamento e Monitoramento - SAM 

�  Analisar a Capacidade de Endividamento dos municípios; 

� Executar outras tarefas compatíveis com o cargo e a área de atuação. 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Relações Institucionais 

� Efetuar pesquisas referentes a fontes e programas de financiamento, nacionais e internacionais, 
voltados ao desenvolvimento municipal; 

� Preparar proposta de cooperação técnica com instituições, nacionais e internacionais, voltadas ao 
desenvolvimento municipal; 



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

� Elaboração de projetos e preparação de documentação para encaminhamento oficial de propostas de 
projetos e programas para o desenvolvimento municipal; 

� Orientar e acompanhar a elaboração de Cartas Consulta dirigidas a instituições, nacionais e 
internacionais, de financiamento de projetos de desenvolvimento municipal;  

� Manter cadastro atualizado de instituições, nacionais e internacionais, voltadas ao desenvolvimento 
municipal; 

� Acompanhar visitas técnicas de representantes de instituições voltadas ao desenvolvimento 
municipal, aos projetos e obras financiadas pelo Paranacidade; 

�  Executar outras tarefas compatíveis com o cargo e a área de atuação. 

 


