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LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2022, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 

 

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE 

GRÃO-PARÁ, ESTADO DE SANTA 

CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 

 

A Câmara Municipal de Grão-Pará, Estado de Santa Catarina, aprovou e Eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O conjunto das ações do governo municipal orientar-se-á para o desenvolvimento do 

Município e da busca pela eficácia na prestação de serviços à população, precedido de 

planejamento estratégico e contemplando a máxima participação possível da comunidade na 

sua definição. 

 

Art. 2º As atividades fins da Administração Municipal serão planejadas em obediência às 

diretrizes estabelecidas neste capítulo e serão executadas através da elaboração e manutenção 

sempre atualizada dos instrumentos de planejamento e orçamento. 

 

Art. 3º As ações do Município em áreas assistidas pela atuação do Estado ou da União serão 

supletivas e sempre que houver interesse municipal, buscará celebrar convênios e mobilizar os 

recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis. 

 

Art. 4º A Lei Orgânica do Município, a legislação federal e estadual, pertinentes, serão os 

instrumentos essenciais para o planejamento de toda atividade administrativa do Município.  
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CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES E DOS INSTRUMENTOS DA AÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

Art. 5º O desenvolvimento das atividades legais e constitucionais será realizado pelos órgãos 

próprios da Administração Direta e Indireta, de forma integrada e conjunta, buscando atingir 

metas e objetivos fixados pelo Governo Municipal.  

 

Art. 6º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado por cada um dos 

dirigentes de órgãos diretamente vinculados, e pelos Secretários Municipais, e estes pelos 

Diretores de Departamentos e Chefes de Divisões, conforme disposto nesta Lei e seus anexos.  

 

Art. 7º O Planejamento será utilizado como instrumento para o desenvolvimento físico-

territorial, econômico, cultural e social do Município, de acordo com as peculiaridades locais 

e os recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos disponíveis e obedecerá às diretrizes 

emanadas dos anseios da comunidade e as estabelecidas pelo Poder Executivo, guardando 

consonância com os planos e programas do Governo Estadual e Federal, através da 

elaboração e manutenção dos seguintes instrumentos de planejamento, conforme forem sendo 

instituídos: 

I- Plano Diretor Municipal;  

II- Plano Plurianual - PPA;  

III- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;  

IV- Lei Orçamentária Anual – LOA.  

 

Art. 8º A Administração Municipal, além dos controles formais atinentes à obediência a 

preceitos legais e regulamentares, disporá de instrumentos de acompanhamento e avaliação de 

seus diversos órgãos, objetivando:  

I- elevar a produtividade operacional qualitativa de seus órgãos através da seleção de 

candidatos ao ingresso no Quadro de Pessoal do Município, do treinamento e aperfeiçoamento 

dos servidores, do estabelecimento de níveis de remuneração compatíveis com a qualificação 

dos recursos humanos e disponibilidades financeiras e do estabelecimento e observância de 

critérios de promoção;  

II- recorrer, sempre que admissível e aconselhável, à execução de obras e serviços 
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mediante contrato, concessão, permissão ou convênio, de forma a evitar novos encargos 

permanentes e a ampliação desnecessária de seu quadro de servidores;  

III- promover a integração da comunidade na vida político-administrativa do Município, 

através de órgãos colegiados, compostos de servidores municipais representantes de outras 

esferas de governo e munícipes com destacada atuação na municipalidade, ou que tenham 

profunda sensibilidade e conhecimento dos problemas locais. 

 

Art. 9º Na elaboração de programas e projetos, a Administração Municipal adotará critérios e 

estabelecerá prioridades, segundo a essencialidade da obra, serviço ou ação administrativa, 

tendo sempre como parâmetro o interesse coletivo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10. Ficam criados todos os órgãos complementares da Estrutura Administrativa do 

Município de Grão-Pará, conforme Anexo I – Organograma Geral – parte integrante desta Lei 

Complementar.  

 

§ 1º As atribuições e competências de cada um dos órgãos da Estrutura Administrativa serão 

os descritos nesta Lei Complementar.  

 

§ 2º A instalação dos órgãos que compõem a Estrutura Administrativa atenderá a 

necessidades e conveniências da Administração Municipal e seu funcionamento obedecerá ao 

regime de mútua colaboração e às disponibilidades e necessidades do Município.  

 

Art. 11. Ficam criados todos os Cargos de Provimento em Comissão, simbologia “CC”, com 

denominação e quantidade estabelecidas, conforme Anexo II, parte integrante desta Lei, para 

o exercício das atividades nos órgãos e em suas respectivas unidades administrativas.  

 

Art. 12. Ficam criadas todas as Funções Gratificadas, simbologia “FG”, com denominação e 

quantidade estabelecidas, conforme Anexo III, parte integrante desta Lei.  

 

Parágrafo único. As funções de Chefia de Divisão serão exercidas, exclusivamente, por 
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servidores efetivos, mediante a atribuição de Função Gratificada, simbologia “FG”.  

 

Art. 13. Os cargos de Secretário Municipal têm sua remuneração estabelecida na forma de 

subsídio, fixado em parcela única e por lei, de conformidade com o que dispõem os incisos X 

e XI do art. 37 e § 4º do art. 39 da Constituição Federal.  

 

Art. 14. Os cargos de Diretores de Departamento e de Assessorias poderão ser exercidos por 

servidores nomeados para Cargos em Comissão, simbologia “CC”, ou por servidores efetivos, 

mediante atribuição de Função Gratificada, simbologia “FG”, sendo, em ambos os casos, de 

livre nomeação e exoneração, designação ou destituição pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 15. Os Órgãos da Estrutura Administrativa do Município de Grão-Pará estão dispostos 

hierarquicamente conforme disposto no Organograma Geral e ainda da seguinte forma:  

I- Secretarias;  

II- Assessorias;  

III- Departamentos;  

IV- Divisões.  

 

Art. 16. Na medida em que os órgãos forem sendo instalados, o Prefeito Municipal fica 

autorizado a promover as necessárias transferências de pessoal e instalações, baixar os atos 

competentes e complementares para a adequação dos cargos e funções, promovendo as 

alterações e anotações funcionais necessárias, bem como adequar a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.  

 

Art. 17. O Prefeito Municipal, no prazo de até 120 (cento e vinte dias) da publicação desta 

Lei, fará os ajustes nas atribuições e competências das unidades administrativas e dos seus 

dirigentes. 

 

TÍTULO II 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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Art. 18. A estrutura organizacional básica do governo do Município de Grão-Pará compõe-se 

dos seguintes órgãos: 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 

I- ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL:  

a) Gabinete do Prefeito;  

b) Chefia de Gabinete;  

c) Controle Interno. 

 

II- ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO:  

a) Ouvidoria Municipal; 

b) Assessoria Jurídica;  

c) Relações Públicas. 

 

III- ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA:  

a) Secretaria Municipal de Administração e Fazenda;  

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável;  

c) Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;  

d) Secretaria Municipal de Saúde;  

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;  

f) Secretaria Municipal de Infraestrutura;  

g)       Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 

a) Fundação Ambiental Municipal de Grão-Pará – FAMGP 

b) SAMAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto 

 

§ 1º Os Órgãos da Administração Direta constantes dos Órgãos da Administração Geral - item 

I; Órgãos de Assessoramento - item II e Órgãos da Administração Específica – item III, 

constituem a administração centralizada, subordinando-se ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, por linha direta. 

 

§ 2º Os órgãos da Administração Indireta, compostos pela Fundação Ambiental Municipal de 
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Grão-Pará – FAMGP e SAMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto, constituem órgãos de 

administração descentralizada, vinculada diretamente ao Prefeito Municipal. 

 

TÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 

 

CAPÍTULO I 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

Seção I 

Dos Órgãos Da Administração Geral 

 

Subseção I 

Gabinete Do Prefeito 

 

Art. 19. O Gabinete do Prefeito é a sede político-administrativa do Poder Executivo do 

Município de Grão-Pará, sendo o local onde o Prefeito expede os atos típicos de sua 

competência, observados os limites e prerrogativas determinadas na Constituição Federal e 

regulamentadas na Lei Orgânica Municipal. 

 

Subseção II 

Chefia De Gabinete 

 

Art. 20. A Chefia de Gabinete é órgão responsável por assistir direta e imediatamente ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal no desempenho de suas atribuições, auxiliando no 

relacionamento e na tomada de decisões que envolvem as diversas esferas de poder, tanto 

interna quanto externamente, ou seja, as demais secretarias, entes federativos e o Poder 

Legislativo.  

 

Art. 21. Engloba a articulação e coordenação das políticas de Governo, responsável direta 

pela execução das metas de atendimento político-institucional e interrelacionamento da 

Administração e os demais órgãos governamentais ou não, agentes públicos ou não, através 

das seguintes ações:  
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I- desenvolver atividades de assessoria ao Prefeito, na direção superior da 

Administração Municipal;  

II- coordenar atividades políticas de relacionamento com o Poder Legislativo 

Municipal, sociedade civil e outras esferas de governo;  

III- coordenar os assuntos relacionados à Administração Pública Municipal;  

IV- assistir ao Prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e 

administrativas;  

V- assessorar o Prefeito em suas relações com o Estado, a União e os outros Municípios 

e também, com os poderes constitucionalmente instituídos, bem como com a sociedade civil e 

suas organizações;  

VI- coordenar o fluxo de informações e expedientes oriundos e destinados à Secretarias, 

Divisões e demais órgãos da Administração Municipal em matérias da competência do Chefe 

do Poder Executivo;  

VII- executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do 

Governo Municipal;  

VIII- assistir ao Prefeito em assuntos referentes à política e, particularmente, nas relações 

políticas com o Poder Legislativo;  

IX- acompanhar, na Câmara Municipal e no âmbito estadual e federal, a tramitação das 

proposições de interesse do Poder Executivo e do Município;  

X- prestar assistência pessoal ao Prefeito;  

XI- coordenar e promover a publicação dos atos oficiais do Município;  

XII- coordenar as políticas públicas e desenvolver relações com os conselhos e os 

movimentos sociais com atuação no Município;  

XIII- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Subseção III 

Controle Interno 
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Art. 22. Ao controle interno cabe planejar, organizar, supervisionar e executar as atividades 

do Controle Interno, dos trabalhos de Controlador Interno, elaborar o plano anual de 

atividades, prestar assistência e orientação aos setores administrativos e técnicos do 

Município, realizando procedimentos de inspeção e auditoria, emitir parecer, fazer 

recomendações e ressalvas, implementar ações para a promoção da qualidade do serviço, tais 

como:  

I- coordenar e supervisionar as atividades da Unidade de Controle Interno; 

II- cientificar os responsáveis por todas as irregularidades que se relacionam com a boa 

ordem, asseio e disciplina dos serviços, que chegarem ao seu conhecimento; 

III- opinar, quando solicitado, sobre matéria disciplinar que envolva suas atribuições; 

IV- promover auditorias e/ou inspeções internas periódicas, recomendando medidas 

corretivas aplicáveis e apontando irregularidades; 

V- avaliar o cumprimento das metas previstas no âmbito da Administração, a qual visa a 

comprovar a conformidade da sua execução; 

VI- verificar os resultados, quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial na aplicação dos recursos; 

VII- avaliar a execução do orçamento, o qual visa a comprovar a conformidade da 

execução com os limites e as destinações estabelecidas na legislação pertinente; 

VIII- analisar os atos administrativos que resultem direitos e obrigações para o Município, 

em especial, os relacionados com a contratação de empréstimos internos ou externos, 

assunção de dívidas e concessão de avais; 

IX- avaliar as renúncias de receitas, que visa avaliar o resultado da efetiva política 

arrecadatória que possa implicar em redução discriminada de contribuições e outros 

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado; 

X- acompanhar a elaboração e a prestação anual de contas e o cumprimento das 

exigências do controle externo; 

XI- avaliar a fidedignidade dos registros e controles contábeis; 

XII- avaliar o cumprimento das metas fiscais e financeiras estabelecidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

XIII- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal; 

XIV- exercer controle das informações para o sistema de Auditoria Pública do Tribunal de 

Contas do Estado; 
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XV- verificar os contratos firmados para prestação de serviços, execução de obras e 

fornecimento de materiais; 

XVI- deliberar atos administrativos, padronizar procedimentos, determinar controles 

internos; 

XVII- realizar processos de tomada de contas especial, sindicância, inquéritos 

administrativos e outros atos administrativos de caráter apuratório;  

XVIII- acompanhar processos de desligamento de pessoal; 

XIX- analisar os controles e o funcionamento do sistema de compras e almoxarifado; 

XX- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXI- analisar os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do patrimônio 

sob responsabilidade das unidades administrativas do Município; 

XXII- receber e apurar procedência de declarações ou denúncias sobre questões relacionadas 

à execução orçamentária e financeira, sugerindo, quando for o caso, a instalação de 

sindicâncias e inquéritos administrativos pertinentes; 

XXIII- prestar assessoramento direto e imediato nos assuntos relativos ao Controle Interno, 

especialmente no que diz respeito aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

XXIV- apoiar o controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no 

exercício de sua missão institucional; 

XXV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Seção II 

 Dos Órgãos De Assessoramento 

 

Subseção I 

Ouvidoria Municipal 

 

Art. 23 Compete à Ouvidoria Municipal:  

https://www.licitacao.online/ato-administrativo
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I- receber, esclarecer, encaminhar, acompanhar ou responder a manifestações, 

reclamações, denúncias, bem como representações provenientes da população do Município 

de Grão-Pará, a respeito de atos da Administração Municipal, dando ciência de tudo ao Chefe 

do Poder Executivo;  

II- prestar informações ao Gabinete do Prefeito e as Relações Públicas, com o objetivo 

de tornar públicos os atos da Administração Municipal que estejam sendo questionados pela 

população; 

III- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

IV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Subseção II 

Assessoria Jurídica 

 

Art. 24 Compete à Assessoria Jurídica:  

I- controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo; 

II- responsável, direta ou indiretamente, pela advocacia do Município e pela assessoria 

e consultoria jurídica do Poder Executivo, órgão com autonomia funcional e administrativa, 

órgão central de supervisão e chefia dos serviços jurídicos da administração direta e indireta 

no âmbito do Poder Executivo ou a este vinculado, sendo orientada pelo disposto no artigo 37 

da Constituição Federal e da indisponibilidade do interesse público; 

III- responsabiliza-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

IV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

V- atender, especificamente no âmbito administrativo as consultas que lhe forem 

submetidas pelo Prefeito, emitir pareceres, quando for o caso, e interpretar textos legais, entre 

outros. 
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Subseção III 

Relações Públicas 

 

Art. 25 Compete à assessoria de Relações Públicas: 

I- coordenar a política de comunicação externa e interna da administração no âmbito 

do Poder Executivo desenvolvendo as atividades de cobertura e distribuição do material 

jornalístico; 

II- coordenar as atividades de relações públicas, comunicação dirigida e divulgação dos 

atos do Poder Executivo; 

III- executar as atividades de cerimonial público e a condução e organização de eventos 

e solenidades da Prefeitura Municipal garantindo qualidade e o cumprimento do protocolo 

oficial; 

IV- promover o equilíbrio entre a sociedade e a imagem do Município, destacando a 

imagem institucional e trabalhando a relação com a opinião pública; 

V- divulgar as ações da Administração Municipal para o conhecimento público, 

fornecendo informações precisas sobre as atividades produtivas, iniciativas sociais e políticas 

do Município; 

VI- coordenar e operacionalizar as informações pertinentes, para divulgação através de 

todas as redes de comunicação tais como: Rádio, Tv, Jornal, Facebook, Instagram e outras, 

disponíveis em âmbito municipal, regional, estadual e nacional; 

VII- atuar, sempre que necessário nos eventos e atividades promovidas pelo município; 

VIII- acompanhar a organização de cerimonial;  

IX- coordenar a política de comunicação institucional da Administração Municipal;  

X-    responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XI-    realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Seção III 

 Dos Órgãos De Administração Específica 

 

 



14 
 

 

 

Subseção I 

Secretaria Municipal De Administração E Fazenda 

 

Art. 26 Compete à Secretaria Municipal Administração e Fazenda a gestão dos serviços de 

caráter administrativo, de controle de atos, processos, gerenciamento de recursos humanos, do 

arquivo de documentos de caráter geral, visando à integração burocrática da Prefeitura, bem 

como o sistema de compras e licitações, atribuindo-lhe ainda as seguintes atribuições: 

I- assessorar o Prefeito e executar e controlar as atividades relativas aos assuntos 

financeiros, fiscais, contábeis e orçamentários do Município;  

II- coordenar a elaboração da proposta de orçamento, orientando e compatibilizando a 

elaboração de propostas parciais e setoriais e controlar sua execução; 

III- elaborar e propor ao Prefeito as políticas fiscais e financeiras do Município;  

IV- elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e 

Plano Plurianual - PPA;  

V- instruir processos no tocante à disponibilidade orçamentária e financeira de novas 

despesas;  

VI- gerenciar o pessoal lotado na Secretaria, Departamentos e Divisões que lhe dizem 

respeito; 

VII- promover o adequado gerenciamento laboral dentro da proposta de atendimento ao 

público sugerido pelo plano de governo; 

VIII- comunicar ao Prefeito, com a devida antecedência, o possível esgotamento das 

dotações orçamentárias;  

IX- examinar, conferir e instruir os processos de pagamento, impugnando-os quando não 

investidos das formalidades legais;  

X- assinar e autorizar, juntamente com o Prefeito e presidentes de fundos municipais, os 

pagamentos a fornecedores e folha de pagamento, bem como endossar os destinados a 

depósitos em estabelecimentos bancários;  

XI- apresentar ao Prefeito os balancetes – patrimonial e financeiro – e respectivas peças 

discriminativas da movimentação de verbas na forma legal;  

XII- controlar o custo operacional dos outros órgãos, orientando para a economia, 

eficiência financeira e efetivação de despesas;  

XIII- efetuar a consolidação da movimentação financeira, dos balancetes e dos balanços 

financeiros, orçamentários e patrimoniais do Município;  
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XIV- levar ao conhecimento do Prefeito as notícias e problemas de relevância para o 

município, resolvendo aqueles afetos a sua pasta, sempre em conformidade com a política de 

governo do Prefeito;  

XV- realizar e aplicar projeto de melhoria junto aos órgãos que se encontram dentro da 

sua estrutura; 

XVI- gerenciar os setores de protocolo e registro de leis e atos administrativos, recursos 

humanos, arquivo e de licitação e compras; 

XVII- promover a concessão dos serviços públicos, administrar e fiscalizar os serviços 

concedidos; 

XVIII- acompanhar as atividades voltadas para a modernização dos serviços administrativos 

do município;  

XIX- garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  

XX- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XXI- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XXII- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e 

apresentando soluções;  

XXIII- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XXIV- receber o contribuinte e prestar-lhe adequado atendimento;  

XXV- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;  

XXVI- propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  

XXVII- propor a nomeação de servidores para cargos já criados;  

XXVIII- coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;  

XXIX- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;  

XXX- apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;  

XXXI- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário; 

responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades funcionais, pelo 

uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante assinatura de termo 

de confidencialidade; 

XXXII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 
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documentos relativos à sua competência. 

 

1. Assessor Executivo 

Art. 27 Ao Assessor Executivo compete: 

I- assessorar e assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências 

e impedimentos legais; 

II- avaliar e processar informações detalhadas de forma eficaz e coerente; 

III- manter-se totalmente funcional ao se adaptar a novas circunstâncias (ambiente, 

procedimento, pessoas); 

IV- analisar problemas com foco na solução, reconhecer as informações importantes e 

vincular vários dados, traçar as possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua 

resolução; 

V- estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o desempenho deles 

mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução de problemas;  

VI- trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar um objetivo comum; 

VII- controlar o progresso dos processos, tarefas ou atividades da estrutura sob sua 

responsabilidade e do seu próprio trabalho; 

VIII- atribuir responsabilidades e autoridade, levando em conta os interesses, ambições, 

desenvolvimento e competências de cada colaborador, com acompanhamento das tarefas 

delegadas; 

IX- atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua equipe; 

X- comprometer-se com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade; 

XI- gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim de melhorar o desempenho, 

definir metas e proporcionar os meios adequados, controlar o progresso e corrigir desvios; 

XII- agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta com o cargo em 

que trabalha; 

XIII- absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática de forma eficaz; 

XIV- perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos setores da estrutura 

organizacional do Município, de modo a estabelecer relações de interdependência e de causa e 

efeito dos acontecimentos internos e externos; 

XV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 
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assinatura de termo de confidencialidade; 

XVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

2. Departamento de Orçamento, Contabilidade e Patrimônio 

Art. 28 Ao Departamento de Orçamento, Contabilidade e Patrimônio compete: 

I- planejar e coordenação do elenco de programas, projetos e ações a serem executados 

pelo Município; 

II- análise, elaboração, execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, 

ações  no âmbito do Município; 

III- subsidiar os Setores, Assessores, Comissões com informações das atividades do 

órgão, bem como a elaboração dos relatórios de atividades; 

IV- apresentar, propor e avaliar as diretrizes, os planos, programas, projetos e ações, 

dirimir dúvidas e negociar estratégias intersetoriais de promoção junto a outros órgãos do 

Governo e entidades da sociedade; 

V- subsidiar e assessorar as Comissões e Grupos de Trabalhos; 

VI- preparar, semestralmente, relatórios com dados referentes ao assessoramento 

realizado; 

VII- executar as ações em conformidade com a legislação e órgãos de controle interno e 

externo;  

VIII- acompanhar os atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e 

demais legislações que devam ser aplicadas ao Município, bem como suas alterações;  

IX- emitir e manter atualizadas as certidões negativas de débitos, junto às esferas federal, 

estadual, municipal e Tribunal de Contas do Estado; 

X- conferir e publicar os Relatórios de Gestão Fiscal e dos Relatórios Resumidos de 

Execução Orçamentária aplicáveis aos Municípios, bem como os demais demonstrativos 

contábeis exigidos pela legislação;  

XI- acompanhar a elaboração da prestação de contas anual;  

XII- acompanhar e responder os processos enviados ao TCE/SC pertinentes às 

atribuições do Departamento;  

XIII- auxiliar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária, Plano Plurianual e 

Orçamento Anual do Município; 

XIV- elaborar a Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso e 
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agendamento de pagamentos de fornecedores;  

XV- acompanhar e controlar a execução orçamentária do Município, e suas modificações 

através de créditos adicionais; 

XVI- acompanhar a alimentação do Sistema de Informação, conforme agenda de 

obrigações do Tribunal de Contas – TCE/SC e legislação específica;  

XVII- gerenciar as atividades financeiras, quanto ao pagamento das despesas e recebimento 

das receitas;  

XVIII- conferir a vigência das certidões negativas de débitos, junto as esferas federal, 

estadual e municipal dos credores;  

XIX- controlar, solicitar todos os atos de ordem bancária, inclusive a troca e/ou inclusão 

de assinantes junto às instituições financeiras;  

XX- realizar as movimentações bancárias, com autorização dos assinantes previstos em 

legislação, controlar saldos bancários, realizando aplicação em fundos;  

XXI- providenciar e conferir as assinaturas nas etapas de execução da despesa bem como 

seu arquivamento;  

XXII- mediante solicitação das Secretarias, conceder diária aos servidores conforme lei 

vigente;  

XXIII- realizar o registro e gerenciamento dos bens patrimoniais do Município; 

XXIV- acompanhar de forma tempestiva a publicidade das informações no portal da 

transparência do Município; 

XXV- planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, palestras e eventos; 

XXVI- prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais em assuntos de sua 

área de atuação; 

XXVII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXVIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

3. Departamento de Compras e Licitações 

Art. 29 Ao Departamento de Compras e Licitações compete: 

I- planejar, dirigir, coordenar e executar as licitações na forma da legislação pertinente, 

das normas internas do Município, e de acordo com a dotação orçamentária, para a 
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contratação de serviços, de fornecimento de materiais e equipamentos; 

II- planejar as licitações nas diversas modalidades e acompanhar as sessões públicas de 

pregões presenciais e eletrônicos; 

III- analisar, instruir e formalizar, na forma da lei, os processos de licitação e os  

relacionados ao credenciamento; 

IV- realizar o acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e 

obras relacionados ao Departamento; 

V- elaborar e submeter minutas de editais de licitação e de termos de contrato e seus 

aditivos ao Secretário de Administração e Fazenda; 

VI- elaborar e acompanhar a execução de contratos de compras de bens, serviços, 

materiais e obras; 

VII- controlar os contratos administrativos, entregas de mercadorias e serviços 

adquiridos; 

VIII- controlar as saídas mercadorias e materiais destinados aos diversos setores;  

IX- promover os controles internos de aquisição de materiais e serviços; 

X- estipular as demais normas e o sistema a serem seguidas para a aquisição de 

materiais e serviços, compras e licitações, canalizando todas as requisições respectivas; 

XI- criar acesso aos prestadores de serviço na área restrita do sítio eletrônico para acesso 

aos documentos pertinentes a execução dos contratos;  

XII- acompanhar a execução dos contratos; 

XIII- propor à Administração Municipal a aplicação de penalidades aos prestadores 

quanto à inexecução dos serviços e compras contratados; 

XIV- elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; 

XV- subsidiar e assessorar as Comissões e Grupos de Trabalhos; 

XVI- preparar, semestralmente, relatórios com dados referentes ao assessoramento 

realizado; 

XVII- acompanhar treinamentos, palestras e eventos; 

XVIII- prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais em assuntos de sua 

área de atuação; 

XIX- articular-se com os demais setores a fim de adequar convenientemente toda a 

documentação; 

XX- elaborar o cadastro de empresas; verificar, separar e despachar a documentação para 

o crivo de cada setor competente, assim como, emitir o Certificado de Registro Cadastral 
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(CRC); 

XXI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

4. Divisão de Licitações e Contratos 

Art. 30 À Divisão de Licitações e Contratos compete: 

I- coordenar e executar as licitações na forma da legislação pertinente, das normas 

internas do Município, e de acordo com a dotação orçamentária, para a contratação de 

serviços, de fornecimento de materiais e equipamentos; 

II- preparação dos documentos dos processos de contratação direta 

(dispensa e inexigibilidade), bem como encaminhar ao Setor Jurídico para fundamentar as 

contratações diretas; 

III- providenciar e encaminhar aos fornecedores as cotações de preços dos processos 

de licitação; 

IV- realizar as licitações nas diversas modalidades e condução das sessões públicas de 

pregões presenciais e eletrônicos; 

V- analisar, instruir e formalizar, na forma da lei, os processos de licitação e 

relacionados ao credenciamento; 

VI- realizar o acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e 

obras de todas as unidades administrativas do Município; 

VII- elaborar e submeter minutas de editais de licitação e de termos de contrato e seus 

aditivos ao Departamento Jurídico para parecer; 

VIII- elaborar e acompanhar a execução dos contratos de compras de bens, serviços, 

materiais e obras; 

IX- acompanhar o cadastro de empresas; verificar, separar e despachar a documentação 

para o crivo de cada setor competente, assim como, emitir o Certificado de Registro Cadastral 

(CRC); 

X- controlar os contratos administrativos, entregas de mercadorias e serviços 

adquiridos; 

XI- providenciar a publicação dos editais e termos de contrato e aditivo, na forma da lei; 

https://www.licitacao.online/dispensa
https://www.licitacao.online/inexigibilidade
https://www.licitacao.online/pesquisa-mercado
https://www.licitacao.online/dispensa
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XII- criar acesso aos prestadores de serviço na área restrita do sítio eletrônico para acesso 

aos documentos pertinentes à licitação e execução dos contratos;  

XIII- acompanhar treinamentos, palestras e eventos; 

XIV- prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais em assuntos de sua 

área de atuação; 

XV- articular-se com os demais setores a fim de adequar convenientemente toda a 

documentação; 

XVI- elaborar o cadastro de empresas; verificar, separar e despachar a documentação para 

o crivo de cada setor competente, assim como, emitir o Certificado de Registro Cadastral 

(CRC); 

XVII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

5. Divisão de Compras 

Art. 31 Compete à Divisão de Compras: 

I- acompanhar a execução das licitações na forma da legislação pertinente, das normas 

internas do Município, e de acordo com a dotação orçamentária, para a contratação de 

serviços, de fornecimento de materiais e equipamentos; 

II- realização de  cotação de preços dos processos de licitação; 

III- realizar o acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços, materiais e 

obras relacionados ao setor; 

IV- elaborar e acompanhar a execução de contratos de compras de bens, serviços, 

materiais e obras; 

V- controlar os contratos administrativos, as entregas de mercadorias e serviços 

adquiridos, providenciando o ateste do responsável no documento fiscal; 

VI- controlar as saídas de mercadorias e materiais destinados aos diversos setores da 

Administração;  

VII- promover os controles internos de aquisição de materiais e serviços; 

VIII- estipular rotinas a serem seguidas para a aquisição de materiais e serviços, compras e 

licitações, canalizando todas as requisições respectivas; 

https://www.licitacao.online/pesquisa-mercado
https://www.licitacao.online/dispensa
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IX- informar ao Secretário quanto à inexecução dos serviços e compras contratados, para 

a aplicação de penalidades; 

X- elaborar estudos e emitir parecer em assuntos de sua área de competência; 

XI- subsidiar e assessorar as Comissões e Grupos de Trabalhos; 

XII- preparar, semestralmente, relatórios com dados referentes ao assessoramento 

realizado. 

XIII- acompanhar treinamentos, palestras e eventos; 

XIV- prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais em assuntos de sua 

área de atuação; 

XV- articular-se com os demais setores a fim de adequar convenientemente toda a 

documentação; 

XVI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

6. Departamento de Administração Geral 

Art. 32 Compete ao Departamento de Administração geral: 

I- execução de tarefas administrativas, envolvendo a interpretação e observância de 

leis, regulamentos, portarias e normas gerais;  

II- auxiliar na preparação de documentação para os Departamentos de Recursos 

Humanos, Contabilidade, Licitações ou outros setores;  

III- prestar atendimento ao público em geral, esclarecendo dúvidas e prestando 

informações;  

IV- coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários, 

efetuando cálculos, para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina 

administrativa;  

V- atualizar fichários e arquivos, classificando os documentos por matéria ou ordem 

alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos;  

VI- efetuar lançamentos em livros fiscais ou eletrônicos, registrando os comprovantes de 

transcrições, para permitir o controle da documentação e consulta da fiscalização;  

VII- atender ao público informando sobre requerimentos, projetos de construção, 
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escrituras, divisões de lotes e chácaras;  

VIII- redigir ofícios, comunicados, informativos e outros tipos de comunicação de 

interesse do Município;  

IX- verificar certidões negativas de impostos e taxas, protocolos de requerimento, 

verificação de débitos, confecção de certidões e emissão de guias de recolhimento;  

X- emitir avisos de expedição de Alvarás;  

XI- digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou impressos e 

preencher formulários e fichas, para atender as rotinas administrativas;  

XII- participar do controle de requisição e recebimento do material de escritório, 

providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o 

nível de material necessário ao setor de trabalho;  

XIII- atender chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados de rotina, obter ou 

fornecer informações;  

XIV- operar máquinas que multiplicam documentos;  

XV- controlar as condições de máquinas, instalações e dependências, observando seu 

estado de conservação e uso, para providenciar, se necessário, reparo, manutenção ou 

limpeza;  

XVI- colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  

XVII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência; 

XIX- executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

7. Divisão de Fiscalização Fazendária 

Art. 33 Compete à Divisão de Fiscalização Fazendária: 

I- realizar a fiscalização dos tributos, orientando-se sobre os critérios de fiscalização e 

práticas correspondentes, para cooperar no aperfeiçoamento e racionalização das normas e 

medidas fiscalizadoras; 

II- elaborar planos de fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se 

pela legislação fiscal, para racionalizar os trabalhos nos órgãos sob sua responsabilidade; 

III- controlar e avaliar os planos de fiscalização, acompanhando sua execução e 
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analisando os resultados obtidos, para julgar o grau de validade do trabalho; 

IV- atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da 

administração tributária; 

V- executar trabalhos envolvendo análise, classificação de tributos municipais;  

VI- elaborar guias de recolhimento de tributos (Impostos, Taxas e Contribuições de 

Melhoria), elaborar relatórios, gráficos e demonstrativos em geral; 

VII- executar as tarefas de fiscalização de tributos do município, inspecionando 

estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais entidades, 

examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros documentos, para 

defender os interesses do Município; 

VIII- fiscalizar mercadorias em trânsito, efetuando sindicâncias em feiras-livres, mercados 

e logradouros públicos, para evitar fraudes e irregularidades que prejudiquem o erário 

público; 

IX- acompanhar a emissão de notas e arrecadação através de notas informativas; 

X- fiscalizar sorteios, concursos, consórcios, venda e promessa de venda de direitos e 

outras modalidades de captação de poupança, procedendo às necessárias verificações e 

sindicâncias, para defender a economia popular; 

XI- fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; 

XII- constituir o crédito tributário mediante lançamento de tributos; 

XIII- controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos; 

XIV- controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; 

XV- instaurar processos administrativos fiscais; 

XVI- manter-se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando as 

divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a legislação e 

proporcionar instituições especializadas; 

XVII- compilar a legislação tributária e analisar informações estatísticas, fluxogramas e 

demais instrumentos de informação; 

XVIII- executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e 

arquivamento de documentos, transição de dados, lançamentos de ocorrências, fornecimento 

de informações e atendimento ao público interno e externo; 

XIX- executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato; 

XX- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 
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funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

8. Divisão de Recursos Humanos 

Art. 34 Compete à Divisão de Recursos Humanos: 

I- assessorar o Secretário de Administração e Fazenda na gestão dos recursos 

humanos; 

II- formular, propor e aplicar a política municipal de Recursos Humanos no Município;  

III- realizar treinamento, reciclagem e qualificação profissional visando à prestação 

eficiente dos serviços públicos; 

IV- assessorar, planejar, organizar e executar trabalhos técnicos e administrativos no 

âmbito dos Recursos Humanos; 

V- subsidiar as demais unidades administrativas com informações das atividades do 

órgão, bem como a elaboração dos relatórios de atividades; 

VI- subsidiar e assessorar as Comissões e Grupos de Trabalhos; 

VII- preparar, semestralmente, relatórios com dados referentes aos Recursos Humanos; 

VIII- elaborar e gerenciar a folha de pagamento do pessoal, calcular os encargos sociais, 

controle de férias e licenças, admissão e demissão de servidores efetivos, controle de ponto e 

banco de horas, controle de horas extras, controles de faltas, gestão do plano de cargos e 

salários e evolução das carreiras;  

IX- elaborar e gerenciar a folha de pagamento do pessoal, calcular os encargos sociais, 

controle de férias e licenças, admissão e demissão de empregados temporários, controle de 

ponto e banco de horas, controle de horas extras, controles de faltas; 

X- planejar e elaborar as avaliações de desempenho dos servidores; 

XI- planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, palestras e eventos promovidos pelo 

Município; 

XII- prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais em assuntos de sua 

área de atuação; 

XIII- elaborar e acompanhar os processos de concursos, seleções públicas e processo 

seletivo simplificado, observando normativas do TCE/SC, CLT, legislação especial, 

submetendo-os ao Departamento Jurídico para parecer;  
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XIV- controlar as convocações para posse de servidores e empregados das seleções públicas 

e processos seletivos simplificado; 

XV- recepcionar dados sobre horários e escalas de trabalho dos servidores e empregados, 

repassados pelos Secretários e demais responsáveis, encaminhando-os ao Secretário de 

Administração e Fazenda para aprovação;  

XVI- manter o controle dos exames médicos admissionais, demissionais, periódicos e afins 

dos empregados, e as responsabilidades técnicas necessárias;  

XVII- controlar o ponto, período aquisitivo de férias dos empregados, solicitando à 

coordenação de cada setor a escala de férias quando necessário, notificações, advertências, 

avaliações e manter controle sobre as licenças legais, afastamentos dos empregados, 

solicitando parecer jurídico quando houver necessidade;  

XVIII- elaborar a folha de pagamento e os todos os atos de pessoal pertinentes;  

XIX- manter o controle de recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados e 

os patronais (INSS – FGTS);  

XX- controlar a entrega, devolução e uso de uniforme, crachá e EPI’s aos servidores e 

empregados;  

XXI- implantar e manter o regular funcionamento da CIPA, conforme norma 

regulamentadora;  

XXII- realizar a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT à Previdência Social;  

XXIII- controlar, cumprir e fazer cumprir as recomendações de Segurança do Trabalho;  

XXIV- alimentar os sistemas de informações do Tribunal de Contas – TCE/SC, conforme 

agenda de obrigações e legislações específicas, inclusive o e-Social; 

XXV- acompanhar e responder os processos do Portal do TCE/SC pertinentes aos atos de 

pessoal e aposentadorias; 

XXVI- elaborar e dar publicidade aos atos de pessoal em diário oficial, no sítio eletrônico e no 

Portal da Transparência;  

XXVII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXVIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 
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Subseção II 

Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico Sustentável 

 

Art. 35 A Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico Sustentável, responsável pela 

política de desenvolvimento econômico do município no âmbito de suas competências 

competindo-lhe as seguintes atribuições:  

I- assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos pertinentes ao desenvolvimento 

econômico sustentável do Município; 

II- assessorar o Prefeito Municipal na análise política da ação governamental, incluindo o 

planejamento destas ações;  

III- gerenciar a manutenção do sistema e do processo de planejamento de desenvolvimento 

urbano, econômico e social, em conjunto com a sociedade civil;  

IV- definir e propor a Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município, 

suas diretrizes e instrumentos;  

V- coordenar ações de fomento para a abertura de novos negócios;  

VI- coordenar ações de estímulo ao desenvolvimento produtivo dos setores comercial, 

industrial e de serviços;  

VII- estudar e sistematizar dados sobre economia urbana, rural e regional, elaborando e 

subsidiando pareceres, projetos e programas;  

VIII- participar da elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano 

Plurianual, em conjunto com a Secretaria de Administração e Fazenda, coordenando a 

definição dos programas governamentais;  

IX- ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais, entidades 

particulares e empresas privadas objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de 

sua competência;  

X- organizar e planejar o desenvolvimento de atividades econômicas, principalmente 

aquelas voltadas para a diminuição da pobreza através de práticas empreendedoras 

incentivadas;  

XI- gerenciar a manutenção do sistema e do processo de planejamento nos diversos níveis 

econômicos, em conjunto com a sociedade civil;  

XII- definir e propor a política de incentivo ao comércio local e o desenvolvimento a 

atividades diversificadas, suas diretrizes e instrumentos;  

XIII- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 



28 
 

 

 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XIV- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XV- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito Municipal, elaborando 

pareceres e apresentando soluções;  

XVI- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito Municipal;  

XVII- propor ao Prefeito Municipal a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  

XVIII- coordenar e fiscalizar os serviços atinentes à Secretaria;  

XIX- apresentar ao Prefeito Municipal, relatório anual dos serviços realizados pela 

Secretaria;  

XX- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito 

Municipal e exercer outras atividades correlatas; 

XXI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

1. Assessor Executivo 

Art.  36 Ao Assessor Executivo compete: 

I- assessorar e assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências e 

impedimentos legais; 

II- avaliar e processar informações detalhadas de forma eficaz e coerente; 

III- manter-se totalmente funcional ao se adaptar a novas circunstâncias (ambiente, 

procedimento, pessoas); 

IV- analisar problemas com foco na solução, reconhecer as informações importantes e 

vincular vários dados, traçar as possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua 

resolução; 

V- estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o desempenho deles 

mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução de problemas;  

VI- trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar um objetivo comum; 

VII- controlar o progresso dos processos, tarefas ou atividades da estrutura sob sua 

responsabilidade e do seu próprio trabalho; 
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VIII- atribuir responsabilidades e autoridade, levando em conta os interesses, ambições, 

desenvolvimento e competências de cada colaborador, com acompanhamento das tarefas 

delegadas; 

IX- atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua equipe; 

X- comprometer-se com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade; 

XI- gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim de melhorar o desempenho, 

definir metas e proporcionar os meios adequados, controlar o progresso e corrigir desvios; 

XII- agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta com o cargo em 

que trabalha; 

XIII- absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática de forma eficaz. 

XIV- perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos setores da estrutura 

organizacional do Município, de modo a estabelecer relações de interdependência e de causa e 

efeito dos acontecimentos internos e externos; 

XV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

2. Departamento de Turismo 

Art.  37 Compete ao Departamento de Turismo: 

I- promover e executar programas e projetos de turismo urbano e rural no Município;  

II- gerir o Fundo Municipal de Turismo; 

III- gerir e manter a estrutura física de espaços culturais; 

IV- incentivar o desenvolvimento do turismo de eventos no Município, incluindo a 

realização de encontros de negócios, congressos e outras atividades congêneres; 

V- zelar pelo bom desempenho dos servidores da Secretaria, cobrando funções e 

realizando treinamentos;  

VI- elaborar e analisar relatório mensal do Departamento, encaminhando-o ao Secretário; 

VII- promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área de 

sua atuação;  

VIII- promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua 
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atuação;  

IX- executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;  

X- desempenhar e cumprir as normas do Sistema de Controle Interno; 

XI- o desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder 

Executivo, no âmbito de sua área de atuação; 

XII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

3. Divisão de Desenvolvimento Turístico 

Art.  38 À Divisão de Desenvolvimento Turístico compete: 

I- promover e executar programas e projetos de turismo urbano e rural no Município;  

II- gerir o Fundo Municipal de Turismo; 

III- gerir e manter a estrutura física e de espaços culturais; 

IV- incentivar o desenvolvimento do turismo de eventos no Município, incluindo a 

realização de encontros de negócios, congressos e outras atividades congêneres; 

V- zelar pelo bom desempenho dos servidores da Secretaria, cobrando funções e 

realizando treinamentos;  

VI- elaborar e analisar relatório mensal do Departamento, encaminhando-o ao Secretário; 

VII- promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área de 

sua atuação;  

VIII- promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua 

atuação;  

IX- executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;  

X- desempenhar e cumprir as normas do Sistema de Controle Interno; 

XI- o desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder 

Executivo, no âmbito de sua área de atuação; 

XII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 
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documentos relativos à sua competência. 

 

4. Departamento de Desenvolvimento Sustentável 

Art.  39 compete ao Departamento de Desenvolvimento Sustentável as seguintes atribuições:  

I- planejar, coordenar e executar projetos de captação de recursos para desenvolvimento 

sustentável;  

II- organizar e fomentar feiras e eventos que desenvolvam o setor primário;  

III- planejar, coordenar e executar campanhas municipais de desenvolvimento do 

comércio e dos serviços; 

IV- promover e fomentar a utilização de fontes de energia renováveis e limpas; 

V- planejar ações para racionalizar e controlar a exploração de recursos minerais; 

VI- organizar campanhas para implantação da coleta seletiva do lixo e sua reciclagem; 

VII- promover campanhas de uso de meios de transporte não-poluentes pela população; 

VIII- promover campanhas de conscientização popular sobre a racionalização do consumo 

de energia e água; 

IX- planejar, coordenar e executar projetos que visem o reflorestamento e a valorização e 

preservação das áreas verdes; 

X- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

5. Divisão de Desenvolvimento Sustentável 

Art.  40 Compete à Divisão de Desenvolvimento Sustentável: 

I- planejar, coordenar e executar projetos de captação de recursos;  

II- organizar e fomentar feiras e eventos que desenvolvam o setor primário;  

III- planejar, coordenar e executar campanhas municipais de desenvolvimento do 

comércio e dos serviços; 

IV- promover e fomentar a utilização de fontes de energia renováveis e limpas; 

V- planejar ações para racionalizar e controlar a exploração de recursos minerais; 

VI- organizar campanhas para implantação da coleta seletiva do lixo e sua reciclagem; 
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VII- promover campanhas de uso de meios de transporte não-poluentes pela população; 

VIII- promover campanhas de conscientização popular sobre a racionalização do consumo 

de energia e água; 

IX- planejar, coordenar e executar projetos que visem o reflorestamento e a valorização e 

preservação das áreas verdes; 

X- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência; 

XII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade. 

 

6. Divisão de Engenharia 

Art.  41 À Divisão de Engenharia compete: 

I- planejar, elaborar, organizar e dirigir os projetos de engenharia civil para construção e 

manutenção de obras de edificações, definindo sistemas e programas de atuação;  

II- a produção e coordenação da execução de projetos de arquitetura, comunicação visual 

e equipamentos urbanos;  

III- elaborar e propor a aprovação de normas técnicas relativas às edificações públicas;  

IV- elaborar projetos de restauração de próprios públicos;  

V- manter constante fiscalização sobre as condições de uso dos equipamentos públicos 

urbanos;  

VI- acompanhar e alimentar os sistemas de informações destinados à captação de recursos 

nas esferas estadual e federal; 

VII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

VIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 



33 
 

 

 

7. Divisão de Saneamento 

Art.  42 À Divisão de Saneamento compete: 

I- viabilizar ações relacionadas à implantação e melhoramento do sistema de água 

potável; 

II- planejar, organizar e dirigir as atividades relativas à divisão de saneamento básico e 

abastecimento, tais como a construção, conservação e limpeza de galerias, ponte e bueiros;  

III- implantar rede de água em povoados e distritos; 

IV- orientar, organizar e supervisionar os serviços de construção, manutenção e limpeza de 

bueiros e galerias; 

V- elaborar projetos para escoamento de água e esgoto, bem como fazer mudanças 

de rede quando necessário, projetar mudanças de boca de lobo e caixa de captação, chefiar e 

organizar os serviços de acordo com prioridade, emergências e programação pré-determinada; 

VI- planejar, em conjunto com o Secretário a organização e as atividades desenvolvidas na 

Divisão de Saneamento; 

VII- controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto 

dos equipamentos de segurança individual; 

VIII- promover estudo e debates com vista a fomentar o processo de coleta seletiva e 

reciclagem do lixo; 

IX- desenvolver ações voltadas para o melhoramento da estrutura do sistema de 

esgoto e drenagem fluviais no Município; 

X- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Subseção III 

Secretaria Municipal De Educação, Esporte E Cultura 

 

Art.  43 À Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura compete: 

I- organizar a política educacional do Município e coordenar as atividades voltadas ao 

desenvolvimento do processo educacional;  
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II- promover a integração das políticas e planos educacionais do Município com os da 

União e do Estado;  

III- planejar e coordenar as atividades que promovam o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;  

IV- propor e baixar normas complementares para o sistema de ensino municipal;  

V- autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;  

VI- elaborar proposta pedagógica de acordo com a política educacional do Município;  

VII- coordenar e supervisionar a chamada pública dos alunos para o acesso ao ensino 

fundamental;  

VIII- ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades 

particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;  

IX- gerenciar os serviços de alimentação escolar e o transporte escolar;  

X- avaliar as atividades referentes ao ensino, produção, pesquisa e de assistência ao 

educando, assim como zelar pela articulação entre educação profissional e as diferentes 

formas e estratégias de educação e de integração escolar;  

XI- administrar o estabelecimento de ensino, planejando, organizando e coordenando a 

execução dos programas de ensino e os serviços administrativos para possibilitar o 

desempenho regular das atividades docentes e discentes;  

XII- planejar, acompanhar e avaliar atividades para implementação da educação de 

jovens e adultos; 

XIII- colaborar com o corpo docente na organização de programa de ensino, metodologias 

e rendimento escolar;  

XIV- supervisionar o acompanhamento da vida funcional dos professores, em articulação 

com o setor responsável pelo controle de pessoal;  

XV- realizar estudos de pesquisas, com vistas a aprimorar a execução das atividades 

escolares;  

XVI- acompanhar e avaliar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitativos;  

XVII- manter a integração das atividades pedagógicas com as demais coordenações, 

seções, setores e Secretarias, buscando equilíbrio nas atividades;  

XVIII- auxiliar os demais setores no que for de sua competência;  

XIX- propor, coordenar e orientar atividades comemorativas, solenidades cívicas e 

religiosas;  

XX- coordenar as atividades inerentes à Secretaria, quando houver intercâmbio e/ou 
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deslocamento de representações das instituições municipais, em articulação com outros 

órgãos, setores ou coordenações que tenham ação similar;  

XXI- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXII- garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  

XXIII- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XXIV- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XXV- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito Municipal, elaborando 

pareceres e apresentando soluções;  

XXVI- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XXVII- receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  

XXVIII- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;  

XXIX- propor ao Prefeito Municipal a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  

XXX- propor a nomeação de servidores para cargos já criados;  

XXXI- coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;  

XXXII- apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual dos serviços realizados pela 

Secretaria;  

XXXIII- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito 

Municipal;  

XXXIV- planejar e coordenar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e 

artístico, e desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito do Município;  

XXXV- incentivar ao folclore e todas as formas de cultura popular; 

XXXVI- planejar e coordenar eventos e festas populares ou clássicas, culturalmente 

significativas;  

XXXVII- contribuir, de forma ativa e criadora, para que cada munícipe encontre os espaços e 

as condições adequadas que nele estimulem o gosto pela participação e interação cultural e 

lhe proporcionem o acesso às formas de intervenção que melhor correspondam às suas 

necessidades e apetências;  

XXXVIII- difundir e executar atividades artísticas e culturais, despertando na comunidade o 

gosto pela arte e cultura em geral;  
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XXXIX- executar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico, no 

âmbito do Município;  

XL- realizar eventos e festas populares ou clássicas, culturalmente significativas;  

XLI- contribuir, de forma ativa e criadora, para que cada munícipe encontre os espaços e 

as condições adequadas que nele estimulem o gosto pela participação e interação cultural, 

científica e tecnológica e lhe proporcionem o acesso às formas de intervenção que melhor 

correspondam às suas necessidades e apetências;  

XLII- defender e conservar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do Município e 

integrá-lo coerentemente no processo de desenvolvimento cultural;  

XLIII- auxiliar no desenvolvimento turístico do Município, tanto pela promoção do 

patrimônio histórico e cultural, quanto pela oferta de atividades e produtos culturais de 

qualidade;  

XLIV- promover uma gestão moderna e eficiente da iniciativa cultural caracterizada por 

uma elevada participação social, por uma ponderada gestão de recursos e por um 

planejamento a médio e longo prazo;  

XLV- executar trabalhos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um 

sistema de catalogação, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para 

armazenar e recuperar as informações de caráter geral ou específico e colocá-las a disposição 

dos usuários, ou seja, em bibliotecas ou em centro de documentação ou informação;  

XLVI- acompanhar e executar atividades da Biblioteca Municipal;  

XLVII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XLVIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência; 

XLIX- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

L- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

LI- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e 

apresentando soluções;  

LII- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

LIII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 
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funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

LIV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

1. Assessor Executivo 

Art.  44 Ao Assessor Executivo compete: 

I- assessorar e assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências 

e impedimentos legais; 

II- avaliar e processar informações detalhadas de forma eficaz e coerente; 

III- manter-se totalmente funcional ao se adaptar a novas circunstâncias (ambiente, 

procedimento, pessoas); 

IV- analisar problemas com foco na solução, reconhecer as informações importantes e 

vincular vários dados, traçar as possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua 

resolução; 

V- estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o desempenho 

deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução de problemas;  

VI- trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar um objetivo comum; 

VII- controlar o progresso dos processos, tarefas ou atividades da estrutura sob sua 

responsabilidade e do seu próprio trabalho; 

VIII- atribuir responsabilidades e autoridade, levando em conta os interesses, ambições, 

desenvolvimento e competências de cada colaborador, com acompanhamento das tarefas 

delegadas; 

IX- atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua equipe; 

X- comprometer-se com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade; 

XI- gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim de melhorar o desempenho, 

definir metas e proporcionar os meios adequados, controlar o progresso e corrigir desvios. 

XII- agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta com o cargo em 

que trabalha. 

XIII- absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática de forma eficaz; 

XIV- perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos setores da estrutura 

organizacional do Município, de modo a estabelecer relações de interdependência e de causa e 
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efeito dos acontecimentos internos e externos; 

XV-    responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVI-    realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência; 

XVII-     responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVIII-     realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

2. Departamento de Educação 

Art.  45 Compete ao Departamento de Educação: 

I. organizar a política educacional do Município e coordenar as atividades voltadas ao 

desenvolvimento do processo educacional;  

II. promover a integração das políticas e planos educacionais do Município com os da 

União e do Estado;  

III. planejar e coordenar as atividades que promovam o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;  

IV. propor e baixar normas complementares para o sistema de ensino municipal;  

V. autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;  

VI. elaborar proposta pedagógica de acordo com a política educacional do Município;  

VII. coordenar e supervisionar a chamada pública dos alunos para o acesso ao ensino 

fundamental;  

VIII. ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades 

particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;  

IX. gerenciar os serviços de alimentação escolar e o transporte escolar;  

X. avaliar as atividades referentes ao ensino, produção, pesquisa e de assistência ao 

educando, assim como zelar pela articulação entre educação profissional e as diferentes 

formas e estratégias de educação e de integração escolar;  

XI. administrar o estabelecimento de ensino, planejando, organizando e coordenando a 

execução dos programas de ensino e os serviços administrativos para possibilitar o 
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desempenho regular das atividades docentes e discentes;  

XII. planejar, acompanhar e avaliar atividades para implementação da educação de 

jovens e adultos; 

XIII. colaborar com o corpo docente na organização de programa de ensino, metodologias 

e rendimento escolar;  

XIV. supervisionar o acompanhamento da vida funcional dos professores, em articulação 

com o setor responsável pelo controle de pessoal;  

XV. realizar estudos de pesquisas, com vistas a aprimorar a execução das atividades 

escolares;  

XVI. acompanhar e avaliar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitativos;  

XVII. manter a integração das atividades pedagógicas com as demais coordenações, 

seções, setores e Secretarias, buscando equilíbrio nas atividades;  

XVIII. auxiliar os demais setores no que for de sua competência;  

XIX. propor, coordenar e orientar atividades comemorativas, solenidades cívicas e 

religiosas;  

XX. coordenar as atividades inerentes à Secretaria, quando houver intercâmbio e/ou 

deslocamento de representações das instituições municipais, em articulação com outros 

órgãos, setores ou coordenações que tenham ação similar;  

XXI. supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXII. garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  

XXIII. expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XXIV. efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XXV. estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito Municipal, elaborando 

pareceres e apresentando soluções;  

XXVI. controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XXVII. receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  

XXVIII. representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;  

XXIX. propor ao Prefeito Municipal a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  

XXX. propor a nomeação de servidores para cargos já criados;  
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XXXI. coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;  

XXXII. apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual dos serviços realizados pela 

Secretaria;  

XXXIII. praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito 

Municipal;  

XXXIV. planejar e coordenar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e 

artístico, e desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito do Município;  

XXXV. incentivar ao folclore e todas as formas de cultura popular; 

XXXVI. planejar e coordenar eventos e festas populares ou clássicas, culturalmente 

significativas;  

XXXVII. difundir e executar atividades artísticas e culturais, despertando na comunidade o 

gosto pela arte e cultura em geral;  

XXXVIII. executar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico, no 

âmbito do Município;  

XXXIX. realizar eventos e festas populares ou clássicas, culturalmente significativas;  

XL. contribuir, de forma ativa e criadora, para que cada munícipe encontre os espaços e 

as condições adequadas que nele estimulem o gosto pela participação e interação cultural, 

científica e tecnológica e lhe proporcionem o acesso às formas de intervenção que melhor 

correspondam às suas necessidades e apetências;  

XLI. defender e conservar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do Município e 

integrá-lo coerentemente no processo de desenvolvimento cultural;  

XLII. auxiliar no desenvolvimento turístico do Município, tanto pela promoção do 

patrimônio histórico e cultural, quanto pela oferta de atividades e produtos culturais de 

qualidade;  

XLIII. promover uma gestão moderna e eficiente da iniciativa cultural caracterizada por 

uma elevada participação social, por uma ponderada gestão de recursos e por um 

planejamento a médio e longo prazo;  

XLIV. executar trabalhos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um 

sistema de catalogação, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para 

armazenar e recuperar as informações de caráter geral ou específico e colocá-las a disposição 

dos usuários, ou seja, em bibliotecas ou em centro de documentação ou informação;  

XLV. acompanhar e executar atividades da Biblioteca Municipal;  

XLVI. expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 
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circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XLVII. efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XLVIII. responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XLIX. realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

3. Divisão de Projetos e Programas Educacionais 

Art. 46 Compete à Divisão de Projetos e Programas Educacionais: 

I- elaborar, acompanhar e avaliar o Processo de Planejamento Plurianual da Secretaria 

de Educação Municipal, a Lei Orçamentária e o Planejamento Estratégico;  

II- elaborar o planejamento dos elementos que compõem uma a Secretaria de Educação 

Municipal, bem como:  

a) quantas escolas há no município que estão sob a jurisdição da Secretaria Municipal 

de Educação;  

b) qual é o espaço físico destas escolas; 

c) qual é a quantidade de livros, merenda escolar, alunos e servidores de cada escola 

municipal;  

d) qual a receita e qual a despesa anual referente a cada escola municipal; 

III- acompanhar a apuração das metas estabelecidas por esta Secretaria em todos os 

âmbitos, planejando assim a operação e execução para o perfeito desenvolvimento de todas as 

atividades planejadas;  

IV- construir e planejar métodos e técnicas para que as ações possam ser 

operacionalizadas e executadas sob o auspício da política educacional do Município constante 

no decreto em comento; 

V- realizar visitas técnicas às escolas para acompanhamento do trabalho pedagógico;  

VI- analisar os resultados do rendimento escolar dos alunos e de dados coletados nas 

escolas;  

VII- acompanhar os projetos internos desenvolvidos pelas escolas;  

VIII- orientar as atividades pedagógicas com alunos defasados idade/série;  

IX- orientar quanto ao encaminhamento de alunos para: profissionais diversos, 
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reclassificação, situações cotidianas e dificuldades na aprendizagem;  

X- promover a participação das Escolas nos Festivais e Mostras;  

XI- realizar e acompanhar todos os Projetos e Programas desenvolvidos pelas Unidades 

Municipais de Ensino;  

XII- zelar pelo bom desempenho dos servidores da Divisão, cobrando funções e 

realizando treinamentos; 

XIII- elaborar e analisar relatório mensal das atividades da Divisão, encaminhando-o ao 

Diretor de seu Departamento;  

XIV- promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área 

de sua atuação; 

XV- promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua 

atuação;  

XVI- executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;  

XVII- desempenhar e cumprir as normas do Sistema de Controle Interno; 

XVIII-    responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XIX-    realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

4. Divisão de Coordenação Pedagógica 

Art.  47 Compete à Divisão de Coordenação Pedagógica: 

I- executar todas as atividades, orientado e promovendo o desenvolvimento do 

processo educacional a cargo do município, conforme estabelecido pela legislação vigente;  

II- promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho;  

III- auxiliar na supervisão e coordenação dos estabelecimentos do seu sistema de ensino, 

na área de sua competência;  

IV- executar a proposta pedagógica de acordo com a política educacional do Município;  

V- efetivar a chamada pública dos alunos para o acesso ao ensino fundamental e ao 

ensino médio;  

VI- zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência do aluno à escola;  

VII- auxiliar no gerenciamento dos serviços de alimentação e transporte escolar; 
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VIII- auxiliar na avaliação das atividades referentes ao ensino, produção, pesquisa e de 

assistência ao educando, assim como zelar pela articulação entre educação profissional e as 

diferentes formas e estratégias de educação e de integração escolar;  

IX- auxiliar na execução dos programas de ensino e os serviços administrativos para 

possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes;  

X- colaborar com o corpo docente na organização de programa de ensino, metodologias 

e rendimento escolar;  

XI- acompanhar a vida funcional dos professores, em articulação com a coordenação de 

recursos humanos e segurança no trabalho;  

XII- acompanhar e avaliar atividades artísticas, esportivas e culturais extraclasse;  

XIII- divulgar, em conjunto com as instituições de ensino, as diversas atividades 

programadas junto à comunidade;  

XIV- auxiliar nos estudos de pesquisas, com vistas a aprimorar a execução das atividades 

escolares;  

XV- acompanhar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitativos;  

XVI- manter a integração das atividades pedagógicas com as demais coordenações, 

setores e Departamentos, buscando equilíbrio nas atividades;  

XVII- auxiliar os demais setores no que for de sua competência;  

XVIII- participar das atividades programadas pelas escolas;  

XIX- auxiliar e participar das atividades comemorativas, solenidades cívicas e religiosas;  

XX- auxiliar nas atividades inerentes à função, quando houver intercâmbio e ou 

deslocamento de representações da Escola, em articulação com outros órgãos, setores e/ou 

coordenações que tenham ação similar;  

XXI- controlar e fiscalizar a utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXII- inspecionar alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimentos de 

ensino, valendo pela sua disciplina e segurança;  

XXIII-  zelar pelas dependências e instalações dos estabelecimentos de ensino e material 

utilizado pelo educando;  

XXIV-  coordenar o desenvolvimento da educação dos alunos para o pleno exercício da 

cidadania, orientando-os para a vida;  

XXV-  vincular as atividades pedagógicas às rotinas diárias de alimentação, higiene, 

recreação e estudos complementares;  

XXVI-    coordenar a criação de hábitos de estudos, aprofundando os conteúdos vivenciados 
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no turno regular;  

XXVII- possibilitar aos estudantes, oriundos de famílias de baixa renda, ambiente adequado e 

assistência necessária para a realização de suas tarefas;  

XXVIII-  promover a ampliação e humanização do espaço sala de aula;  

XXIX-  coordenar o desenvolvimento das habilidades do educando desde o cultivo da terra 

à eletrônica, levando em consideração sua origem ou procedência, bem como suas tendências 

e habilidades;  

XXX-  promover a permanência da criança na escola, anotar a frequência de alunos, 

assistindo-os integralmente em suas necessidades básicas e educacionais;  

XXXI-     promover o melhoramento do aproveitamento escolar, resgatando a autoestima e 

capacitando-o para atingir efetivamente a aprendizagem;  

XXXII-  promover a redução dos índices de evasão escolar, de repetência e de distorção 

idade/série;  

XXXIII- coordenar oficinas pedagógicas no turno inverso, atendendo os estudantes de forma 

completa;  

XXXIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXXV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

5. Divisão de Transporte Escolar 

Art.  48 Compete à Divisão de Transporte Escolar: 

I- organizar, coordenar, acompanhar, disciplinar e fiscalizar o transporte escolar dos 

alunos da rede municipal de ensino; 

II- identificar, credenciar, autorizar e expedir carteiras de identificação dos estudantes, 

servidores e professores que utilizam-se dos serviços de transporte escolar oferecidos pelo 

Município;  

III- organizar as rotas e linhas do transporte de alunos, servidores e professores; 

IV- inspecionar periodicamente os veículos de propriedade do Município utilizados para 

a realização do transporte escolar dos alunos do ensino fundamental e da educação infantil; 

V- inspecionar periodicamente os veículos terceirizados utilizados para a realização do 

transporte escolar dos alunos do ensino fundamental e da educação infantil; 
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VI- acompanhar as licitações do transporte escolar, subsidiando o Departamento de 

Licitações com informações imprescindíveis ao bom andamento do certame; 

VII- inspecionar e fiscalizar a regularidade das habilitações dos motoristas do transporte 

escolar próprio e terceirizado; 

VIII- inspecionar e fiscalizar a regularidade e validade dos seguros dos veículos e contra 

terceiros, dos veículos próprios e terceirizados; 

IX- inspecionar e verificar as condições de conforto e de segurança dos usuários, bem 

como identificar possíveis danos provocados ao patrimônio público e seus respectivos 

autores, para aplicação de penalidades administrativas aos infratores e a realização das ações 

competentes de indenização contra os mesmos e seus representantes legais;  

X- definir, organizar e controlar os pontos de embarque e desembarque de alunos do 

ensino fundamental, da educação infantil, servidores e professores, bem como os locais de 

estacionamento dos veículos de propriedade do Município utilizados na realização do 

transporte escolar;  

XI- controlar o sistema de abastecimento e manutenção mecânica dos veículos colocados 

à disposição do transporte escolar municipal; 

XII- comunicar e denunciar ao Prefeito Municipal, ao Secretário e ao Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos, qualquer irregularidade, ato de insubordinação, 

desobediência ou infração ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, cometidas por 

motoristas, durante a realização do transporte escolar ou relacionadas com o zelo, cuidado, 

condução e estacionamento dos veículos utilizados no transporte escolar, bem como as 

infrações de trânsito cometidas pelos mesmos;  

XIII- elaborar, com o apoio da Assessoria Jurídica, normas de comportamento e conduta 

ética e pessoal, para que seja cumprida e observada pelos estudantes do ensino fundamental, 

da educação infantil, servidores e professores, transportados pelo Município;  

XIV- incumbir-se de outras atribuições, tarefas, atividades, pedidos e solicitações que lhes 

forem delegadas ou solicitadas pelo Secretário; 

XV-    zelar pelo bom desempenho dos servidores do Departamento, cobrando funções e 

realizando treinamentos;  

XVI-    elaborar e analisar relatório mensal do Departamento, encaminhando-o ao Secretário 

Municipal; 

XVII- promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área 

de sua atuação;  
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XVIII-    executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;  

XIX-   desempenhar e cumprir as normas do sistema de controle interno; 

XX-   o desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder 

Executivo, no âmbito de sua área de atuação; 

XXI-  responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXII-   realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

6. Diretores de Escolas 

Art.  49 Aos Diretores de Escolas compete: 

I- coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do 

projeto político-pedagógico, da escola; 

II- implantar e implementar o processo de organização de A.P.P.’s, e/ou Conselho 

Escolar, Grêmio Estudantil e outros;  

III- participar, junto com a equipe pedagógica, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Escola; 

IV- dinamizar o processo ensino-aprendizagem, incentivando as experiências da Escola; 

V- zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de 

matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Escola; 

VI- articular a escola com os demais organismos da comunidade: A.P.P.’s, Associações 

de Bairro, Conselho de Escolas, e outros; 

VII- administrar o cotidiano escolar;  

VIII- organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos servidores da Escola em 

relação à limpeza, conservação, alimentação e higiene;  

IX- zelar pelo cumprimento da legislação em vigor;  

X- acompanhar o processo ensino-aprendizagem, através dos índices de aprovação, 

evasão e repetência;  

XI- informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação, dificuldades no 

gerenciamento da Escola, bem como solicitar providências no sentido de supri-las;  

XII- contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem 

como na sua conservação;  
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XIII- acompanhar o trabalho de todos os servidores da Escola, no sentido de atender às 

necessidades dos alunos;  

XIV- buscar em conjunto com a equipe pedagógica, professores e pais, a solução dos 

problemas referentes à aprendizagem dos alunos;  

XV- preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, manter os dados 

atualizados, cumprir prazos, bem como encaminhar prioridades;  

XVI- solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a 

Secretaria Municipal de Educação; 

XVII- coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento 

pedagógico;  

XVIII- colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos 

problemas de disciplinas de alunos, professores e funcionários;  

XIX- buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Escola em 

relação à convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, repetência, etc.; 

XX- gerenciar os recursos financeiros na Escola, de forma planejada, atendendo às 

necessidades coletivas do projeto político-pedagógico;  

XXI- estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a 

fundamentação, atualização e redimensionamento de sua função;  

XXII- comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de 

crianças na Unidade Escolar;  

XXIII- administrar os recursos financeiros e conservar o patrimônio da Unidade Escolar;  

XXIV- viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os 

portadores de deficiências;  

XXV- aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas 

da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação;  

XXVI- cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos 

competentes, bem como, comunicar ao Departamento de Educação Fundamental, as 

irregularidades da Unidade Educativa, buscando medidas saneadoras;  

XXVII- coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria 

Municipal de Educação;  

XXVIII- desenvolver o trabalho de direção da Unidade Escolar, com ética profissional e 

transparência;  

XXIX-    responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 
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funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXX- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

7. Departamento de Esportes 

Art.  50 Ao Departamento de Esportes compete: 

I- realizar as diretrizes esportivas e de lazer, com vistas propiciar a melhor qualidade 

de vida à população do Município;  

II- planejar, coordenar, executar e controlar todas as atividades esportivas, organizando, 

orientando e promovendo o desenvolvimento do processo esportivo a cargo do município;  

III- incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas e de lazer, dando-lhes 

dimensão educativa; 

IV-  desenvolver a prática de ginástica e outros exercícios físicos, de jogos em geral, de 

atletas ou equipes, conforme exigências técnicas;  

V- zelar pela manutenção e limpeza das praças esportivas administradas pelo 

município;  

VI- incentivar a prática do esporte, lazer e recreação, integradas a outras formas de 

atendimento pessoal e social de crianças e adolescentes em estado de carência, em parceria 

com outros órgãos, entidades, instituições públicas e privadas;  

VII- desenvolver atividades esportivas, de lazer e recreação, sob supervisão de 

profissionais da área, que atenda idosos e portadores de deficiência;  

VIII- estimular a participação da população do Município em eventos desportivos e de 

lazer, promovendo competições, cursos e seminários;  

IX- assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e 

espaços destinados à prática desportiva e de lazer; 

X-  promover a integração com os demais órgãos da Administração Municipal, na 

utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas e de lazer;  

XI- gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;  

XII- ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades 

particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;  

XIII- manter os equipamentos e recursos esportivos e de lazer dos bairros, promovendo e 

incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades esportivas e de lazer; 
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XIV- garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  

XV- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares;  

XVI- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XVII- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XVIII- receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  

XIX- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito Municipal;  

XX- coordenar e fiscalizar os serviços do Departamento;  

XXI- apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual dos serviços realizados pela 

Secretaria;  

XXII- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;  

XXIII- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXIV- coordenar e desenvolver atividades que visem contribuir de forma significativa para 

a melhoria da qualidade de vida na terceira idade;  

XXV- coordenar programas de treinamentos esportivos, em diversas modalidades, 

objetivando afastar as crianças, jovens e adultos dos hábitos negativos e da recreação nociva; 

XXVI- promover campanhas específicas para o público da terceira idade, conscientizando-o 

sobre os benefícios das práticas esportivas;  

XXVII- desenvolver programas para a descoberta de jovens talentos;  

XXVIII- coordenar parcerias com a iniciativa privada visando o fortalecimento das 

modalidades esportivas para disputas de jogos/campeonatos em nível regional e estadual;  

XXIX- desenvolver programas que estimulem a prática regular de exercício físico para a 

população de baixa renda;  

XXX- desenvolver e estimular espaços de inclusão social;  

XXXI- coordenar e realizar eventos esportivos e de lazer;  

XXXII- coordenar o desenvolvimento de programas que incentivem a prática de exercícios 

físicos para pessoas portadoras de deficiências; 

XXXIII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 
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XXXIV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

8. Divisão de Apoio ao Desporto 

Art.  51 Compete à Divisão de Apoio ao Desporto: 

I- coordenar, executar e controlar todas as atividades esportivas, organizando, orientando 

e promovendo o desenvolvimento do processo esportivo a cargo do município;  

II- desenvolver a prática de ginástica e outros exercícios físicos, de jogos em geral, de 

atletas ou equipes, conforme exigências técnicas;  

III- executar a manutenção e limpeza das praças esportivas administradas pelo município;  

IV- promover a prática do esporte, lazer e recreação, integradas a outras formas de 

atendimento pessoal e social de crianças e adolescentes em estado de carência, em parceria 

com outros órgãos, entidades, instituições públicas e privadas;  

V- desenvolver atividades esportivas, de lazer e recreação, sob supervisão de profissionais 

da área, que atenda idosos e portadores de deficiência;  

VI- estimular a participação da população do Município em eventos desportivos e de lazer, 

promovendo competições, cursos e seminários;  

VII- assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e 

espaços destinados à prática desportiva e de lazer; 

VIII-  promover a integração com os demais órgãos da Administração Municipal, na 

utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas e de lazer;  

IX- manter em ordem os equipamentos e recursos esportivos e de lazer dos bairros, 

promovendo e incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades esportivas e de 

lazer; 

X- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XI- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XII- receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  

XIII- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XIV- desenvolver atividades que visem contribuir de forma significativa para a melhoria da 

qualidade de vida na terceira idade;  

XV-  executar programas de treinamentos esportivos, em diversas modalidades, 

objetivando afastar as crianças, jovens e adultos dos hábitos negativos e da recreação nociva; 
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XVI- promover campanhas específicas para o público da terceira idade, conscientizando-o 

sobre os benefícios das práticas esportivas;  

XVII- executar programas para a descoberta de jovens talentos esportivos;  

XVIII-  estimular a prática regular de exercício físico para a população de baixa renda;  

XIX- desenvolver e estimular espaços de inclusão social;  

XX- coordenar e realizar eventos esportivos e de lazer;  

XXI- coordenar o desenvolvimento de programas que incentivem a prática de exercícios 

físicos para pessoas portadoras de deficiências; 

XXII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

9. Departamento de Cultura 

Art.  52 Ao Departamento de Cultura compete: 

I- auxiliar no planejamento, coordenação, promoção, desenvolvimento e divulgação de 

atividades e iniciativas artístico-culturais no município; 

II- executar atividades e projetos que viabilizem o acesso da população aos benefícios 

da educação artístico-cultural e outras atividades correlatas; 

III- execução da manutenção dos próprios e espaços públicos destinados às áreas 

artístico-culturais; 

IV- execução dos objetivos e metas da política municipal de cultura; 

V- auxiliar na elaboração de projetos para a captação de recursos públicos e privados 

para a instalação e manutenção das unidades culturais do município; 

VI- entrosamento com entidades públicas e privadas para execução de programas e 

campanhas de cultura; 

VII- avaliar o cumprimento de metas e das ações na área cultural do Município; 

VIII- proporcionar o fomento às manifestações culturais, tanto no que se refere à produção 

de cultura, quanto no que concerne à divulgação de produtos culturais; 

IX- a realização de atividades que possibilitem à população a convivência com as artes 

em geral, despertando-lhe o interesse pela cultura; 

X- realizar ações culturais visando à valorização dos artistas locais; 
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XI- executar programas referentes à proteção e divulgação do patrimônio histórico, 

artístico e cultural do Município; 

XII- desenvolver a formação de público e a ampliação do acesso da população às 

manifestações culturais promovidas pela Secretaria; 

XIII- incentivar, apoiar e difundir os costumes e as manifestações das culturas populares e 

tradicionais, afro-brasileiras, indígenas, imigrantes, entre outras representantes da diversidade 

de expressões e identidades culturais existentes na cidade; 

XIV- desenvolver programas e atividades de difusão das linguagens artísticas, 

fortalecendo atividades culturais das diversas formas de manifestação; 

XV- promover a equidade na produção, difusão e fruição da cultura, colaborando para o 

acesso à cultura na cidade; 

XVI- estimular o debate, a reflexão e a criação artística e intelectual; 

XVII- promover e valorizar a leitura; 

XVIII- preservar o patrimônio histórico-cultural; 

XIX- manter e preservar os equipamentos e espaços culturais, assim como promover a 

utilização dos espaços públicos com atividades artísticas e culturais; 

XX- promover ações que aproximem o público dos equipamentos culturais, tornando-os 

referência da cidade; 

XXI- desenvolver estratégias que reconheçam e fortaleçam a economia da cultura, 

contemplando a diversidade de cadeias e arranjos produtivos, a promoção da sustentabilidade 

e a interação com os mercados e instituições culturais que atuam na cidade; 

XXII- executar em conjunto com o Departamento de Esportes atividades de promoção e 

desenvolvimento do esporte de rendimento, da recreação e do lazer; 

XXIII- o desenvolvimento de eventos culturais em conjunto com outros municípios, estados 

e países, visando à difusão da cultura grão-paraense; 

XXIV- acompanhamento das atividades referentes aos conselhos vinculados à sua área de 

atuação; 

XXV- controlar e fiscalizar a frequência dos servidores do Departamento;  

XXVI- zelar pelo bom desempenho dos servidores do Departamento, cobrando funções e 

realizando treinamentos;  

XXVII- elaborar e analisar relatório mensal do Departamento, encaminhando-o ao Secretário 

Municipal; 

XXVIII- promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área 
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de sua atuação;  

XXIX-  promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua 

atuação;  

XXX-  executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;  

XXXI-  desempenhar e cumprir as normas do Sistema de Controle Interno; 

XXXII- o desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Secretário 

Municipal no âmbito de sua área de atuação; 

XXXIII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXXIV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

10. Divisão de Fortalecimento Cultural 

Art.  53 Compete à Divisão de Fortalecimento Cultural 

I- execução dos objetivos e metas da política municipal de cultura; 

II- auxiliar na elaboração de projetos para a captação de recursos públicos e privados 

para a instalação e manutenção das unidades culturais do município; 

III- entrosamento com entidades públicas e privadas para execução de programas e 

campanhas de cultura; 

IV- avaliar o cumprimento de metas e das ações na área cultural do Município; 

V- proporcionar o fomento às manifestações culturais, tanto no que se refere à produção 

de cultura, quanto no que concerne à divulgação de produtos culturais; 

VI- a realização de atividades que possibilitem à população a convivência com as artes 

em geral, despertando-lhe o interesse pela cultura; 

VII- realizar ações culturais visando à valorização dos artistas locais; 

VIII- executar programas referentes à proteção e divulgação do patrimônio histórico, 

artístico e cultural do Município; 

IX- executar em conjunto com o Departamento de Esportes atividades de promoção e 

desenvolvimento do esporte de rendimento, da recreação e do lazer; 

X- desenvolver eventos culturais em conjunto com outros municípios, estados e países, 

visando à difusão da cultura grão-paraense; 

XI- desenvolver a formação de público e a ampliação do acesso da população às 
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manifestações culturais promovidas pela Secretaria; 

XII- incentivar, apoiar e difundir os costumes e as manifestações das culturas populares e 

tradicionais, afro-brasileiras, indígenas, imigrantes, entre outras representantes da diversidade 

de expressões e identidades culturais existentes na cidade; 

XIII- desenvolver programas e atividades de difusão das linguagens artísticas, 

fortalecendo atividades culturais das diversas formas de manifestação; 

XIV- promover a equidade na produção, difusão e fruição da cultura, colaborando para o 

acesso à cultura na cidade; 

XV- estimular o debate, a reflexão e a criação artística e intelectual; 

XVI- promover e valorizar a leitura; 

XVII- preservar o patrimônio histórico-cultural; 

XVIII- manter e preservar os equipamentos e espaços culturais, assim como promover a 

utilização dos espaços públicos com atividades artísticas e culturais; 

XIX- promover ações que aproximem o público dos equipamentos culturais, tornando-os 

referência da cidade; 

XX- desenvolver estratégias que reconheçam e fortaleçam a economia da cultura, 

contemplando a diversidade de cadeias e arranjos produtivos, a promoção da sustentabilidade 

e a interação com os mercados e instituições culturais que atuam na cidade; 

XXI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

11. Regentes de Escolas 

Art.  54 Compete aos Regentes de Escolas 

I- coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do 

projeto político-pedagógico, da escola; 

II- implantar e implementar o processo de organização de A.P.P.’s, e/ou Conselho 

Escolar, Grêmio Estudantil e outros;  

III- participar, junto com a equipe pedagógica, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Escola; 

IV- dinamizar o processo ensino-aprendizagem, incentivando as experiências da Escola; 
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V- zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de 

matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Escola; 

VI- articular a escola com os demais organismos da comunidade: A.P.P.’s, Associações 

de Bairro, Conselho de Escolas, e outros; 

VII- administrar o cotidiano escolar;  

VIII- organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos servidores da Escola em 

relação à limpeza, conservação, alimentação e higiene;  

IX- zelar pelo cumprimento da legislação em vigor;  

X- acompanhar o processo ensino-aprendizagem, através dos índices de aprovação, 

evasão e repetência;  

XI- informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação, dificuldades no 

gerenciamento da Escola, bem como solicitar providências no sentido de supri-las;  

XII- contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem 

como na sua conservação;  

XIII- acompanhar o trabalho de todos os servidores da Escola, no sentido de atender às 

necessidades dos alunos;  

XIV- buscar em conjunto com a equipe pedagógica, professores e pais, a solução dos 

problemas referentes à aprendizagem dos alunos;  

XV- preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, manter os dados 

atualizados, cumprir prazos, bem como encaminhar prioridades;  

XVI- solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a 

Secretaria Municipal de Educação; 

XVII- coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento 

pedagógico;  

XVIII- colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos 

problemas de disciplinas de alunos, professores e funcionários;  

XIX- buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Escola em 

relação à convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, repetência, etc.; 

XX- gerenciar os recursos financeiros na Escola, de forma planejada, atendendo às 

necessidades coletivas do projeto político-pedagógico;  

XXI- estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a 

fundamentação, atualização e redimensionamento de sua função;  

XXII- comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de 
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crianças na Unidade Escolar;  

XXIII- administrar os recursos financeiros e conservar o patrimônio da Unidade Escolar;  

XXIV- viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os 

portadores de deficiências;  

XXV- aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas 

da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação;  

XXVI- cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos 

competentes, bem como, comunicar ao Departamento de Educação Fundamental, as 

irregularidades da Unidade Educativa, buscando medidas saneadoras;  

XXVII- coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria 

Municipal de Educação;  

XXVIII- desenvolver o trabalho de direção da Unidade Escolar, com ética profissional e 

transparência;  

XXIX-    responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXX- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Subseção IV 

Secretaria Municipal De Saúde 

 

Art.  55 Compete à Secretaria Municipal da Saúde: 

I- planejar, coordenar, executar e controlar todas as atividades da Secretaria Municipal 

de Saúde, organizando, orientando e promovendo o desenvolvimento na área de saúde;  

II- supervisionar, coordenar e promover a prestação de assistência médica e 

odontológica à população;  

III- promover campanhas de vacinação e de esclarecimento público, inclusive 

colaborando com as demais esferas governamentais;  

IV- estimular e garantir a ampla participação da comunidade na elaboração, controle e 

avaliação da política de saúde do Município;  

V- promover ações coletivas e individuais de promoção, prevenção, cura e reabilitação 

da saúde;  
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VI- organizar os programas de saúde segundo a realidade epidemiológica e populacional 

do Município, garantindo um serviço de boa qualidade;  

VII- garantir o acesso da população aos equipamentos de saúde; 

VIII- garantir equidade, resolutividade e integralidade nas ações de atenção à saúde;  

IX- estabelecer prioridades a partir de estudos epidemiológicos e estudos de viabilidade 

financeira;  

X- fortalecer mecanismos de controle através do Conselho Municipal de Saúde;  

XI- permitir ampla divulgação das informações e dados em saúde;  

XII- garantir, nos termos de sua competência, acesso gratuito a todos os níveis de 

complexidade do sistema;  

XIII- implantar efetivamente sistema de referência e contrarreferência;  

XIV- estabelecer mecanismos de efetiva avaliação e controle da rede de serviços;  

XV- valorizar as ações de caráter preventivo e promoção à saúde visando à redução de 

internações e procedimentos desnecessários;  

XVI- estabelecer mecanismos de controle sobre a produção, distribuição e consumo de 

produtos e serviços que envolvam riscos à saúde;  

XVII- fortalecer as ações de vigilância em saúde enquanto rotina das Unidades de Saúde;  

XVIII- participar efetivamente das ações de integração e planejamento regional de saúde;  

XIX- promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho aos servidores públicos, assim 

como gerenciar o serviço de assistência médica do trabalho;  

XX- garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  

XXI- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XXII- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XXIII- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito Municipal, elaborando 

pareceres e apresentando soluções;  

XXIV- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XXV- receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  

XXVI- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;  

XXVII- propor ao Prefeito Municipal a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  
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XXVIII- propor a nomeação de servidores para cargos já criados; 

XXIX- coordenar e fiscalizar os serviços da Secretaria;  

XXX- apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual dos serviços realizados pela 

Secretaria;  

XXXI- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;  

XXXII- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXXIII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXXIV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

1. Assessor Executivo em Saúde 

Art.  56 Ao Assessor Executivo em Saúde compete: 

I- assessorar e assistir o Secretário de Saúde em suas atribuições e substituí-lo em suas 

ausências e impedimentos legais; 

II- avaliar e processar informações detalhadas de forma eficaz e coerente; 

III- manter-se totalmente funcional ao se adaptar a novas circunstâncias (ambiente, 

procedimento, pessoas); 

IV- analisar problemas com foco na solução, reconhecer as informações importantes e 

vincular vários dados, traçar as possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua 

resolução; 

V- estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o desempenho 

deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução de problemas;  

VI- trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar um objetivo comum; 

VII- controlar o progresso dos processos, tarefas ou atividades da estrutura sob sua 

responsabilidade e do seu próprio trabalho; 

VIII- atribuir responsabilidades e autoridade, levando em conta os interesses, ambições, 

desenvolvimento e competências de cada colaborador, com acompanhamento das tarefas 

delegadas; 

IX- atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua equipe; 

X- comprometer-se com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade; 
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XI- gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim de melhorar o desempenho, 

definir metas e proporcionar os meios adequados, controlar o progresso e corrigir desvios; 

XII- agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta com o cargo em 

que trabalha; 

XIII- absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática de forma eficaz. 

XIV- perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos setores da estrutura 

organizacional do Município, de modo a estabelecer relações de interdependência e de causa e 

efeito dos acontecimentos internos e externos; 

XV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

2. Departamento de Gestão de Saúde 

Art.  57 Compete ao Departamento de Gestão de Saúde: 

I- o planejamento operacional e a execução da política de saúde do Município, através 

do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, 

com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; 

II- a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, de orientação alimentar e de 

saúde do trabalhador; 

III- a prestação de serviços médicos e ambulatoriais, hospitalares e de urgência e de 

emergência; 

IV- a promoção de campanhas de esclarecimento, objetivando a preservação da saúde da 

população; 

V- a implantação e fiscalização das políticas municipais relativas à higienização e à 

saúde pública; 

VI- a articulação com outros órgãos municipais, demais níveis de governo e entidades da 

iniciativa privada e dos poderes públicos para o desenvolvimento de programas conjuntos e 

outras atividades correlatas; 

VII- a avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento dos agentes de 

saúde; 

VIII- o desenvolvimento de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do 
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Poder Executivo, no âmbito de sua área de atuação; 

IX- a assistência primária nas áreas médicas e odontológicas à população, mediante 

políticas sociais, econômicas e ambientais que visem à redução, prevenção e eliminação do 

risco de doenças; 

X- o planejamento e execução da política sanitária, nos aspectos de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde; 

XI- o controle e fiscalização das ações e serviços de saúde, através da execução direta ou 

de serviços de terceiros; 

XII- o desenvolvimento das ações de saúde, integrando-se à rede regionalizada e 

hierarquizada do Sistema Estadual de Saúde; 

XIII- a criação e divulgação de programas coletivos de prevenção de deficiências e 

controle de doenças transmissíveis e alimentos, através da manutenção de vigilância sanitária 

e epidemiológica; 

XIV- o desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos, das metas e ações do 

planejamento de governo, que estejam relacionados à Secretaria; 

XV- o acompanhamento das atividades referentes aos conselhos vinculados à sua área de 

atuação; 

XVI- o controle e fiscalização da frequência dos servidores da Saúde;  

XVII- zelar pelo bom desempenho dos servidores da Saúde, cobrando funções e realizando 

treinamentos e capacitação;  

XVIII- elaborar e analisar relatório mensal do Departamento, encaminhando-o ao Secretário 

e ao Prefeito Municipal; 

XIX- promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área 

de sua atuação;  

XX- promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua 

atuação;  

XXI- executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;  

XXII- desempenhar e cumprir as normas do controle interno; 

XXIII- o desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder 

Executivo, no âmbito de sua área de atuação; 

XXIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 



61 
 

 

 

XXV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

3. Divisão de Controle da Farmácia 

Art.  58 Compete à Divisão de Controle da Farmácia: 

I- a assistência farmacêutica aos pacientes e assessoramento à equipe médica e de 

enfermagem; 

II- programar as necessidades de aquisição de medicamentos, e produtos afins, de 

acordo com as necessidades das unidades de saúde, de modo a garantir a assistência 

farmacêutica integral aos pacientes; 

III- proceder o recebimento e conferência dos medicamentos e produtos afins com os 

documentos de aquisição, conforme normas pré-estabelecidas na unidade; 

IV- armazenar os medicamentos e produtos afins, conforme recomendações técnicas, 

mantendo-os em perfeita organização para facilitar o manuseio, bem como para garantir a 

qualidade de conservação dos mesmos para preservar a atividade terapêutica durante todo o 

período de estocagem; 

V- executar e manter o controle dos registros de movimentação de estoque e condições 

de uso de medicamentos, materiais médicos hospitalares e produtos afins, efetuando 

periodicamente o inventário físico e financeiro para efeito de balanço e auditorias; 

VI- manter registros e rigoroso controle sobre os medicamentos entorpecentes e produtos 

que causam dependência física e psíquica, de acordo com a legislação vigente; 

VII- estabelecer um sistema eficaz e seguro de dispensação de medicamentos, materiais 

médicos hospitalares e produtos afins, de forma a promover o seu uso racional; 

VIII- promover e divulgar informações técnicas ativas e passivas sobre medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos; 

IX- determinar parâmetros e desenvolver métodos de controle de qualidade da 

assistência farmacêutica hospitalar; 

X- implementar estudos de utilização de medicamentos, fármaco-vigilância, fármaco-

economia e farmacocinética clínica; 

XI- realizar a dispensação de medicamentos conforme determinações legais e regras do 

controle interno; 

XII-    responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 
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assinatura de termo de confidencialidade; 

XIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

4. Divisão de Controle da Odontologia 

Art.  59 Compete à Divisão de Controle da Odontologia: 

I- desenvolver atividades voltadas para a saúde bucal dos munícipes; 

II- executar tarefas de caráter geral, relativas ao atendimento de pacientes, higienização 

bucal, instrumentação e manipulação de materiais odontológicos e manutenção de aparelhos e 

equipamentos dentários; 

III- prestar assistência odontológica em postos de saúde, escolas e centros municipais de 

educação infantil, bem como planejar, reavaliar e avaliar programas de saúde pública 

ofertados;  

IV- executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico sob a supervisão do 

profissional habilitado;  

V- colaborar nos programas educativos de saúde bucal, educar e orientar os pacientes 

ou grupos de pacientes sobre a prevenção e tratamento das doenças bucais;  

VI- realizar atividades e programas de prevenção de saúde bucal para os servidores 

públicos;  

VII- elaborar projetos que visam à extensão, ampliação e aperfeiçoamento dos serviços 

odontológicos;  

VIII- gerenciar o sistema de atendimento da odontologia, organizando cronogramas e 

agendamentos; 

IX- fiscalizar a eficiência, eficácia e a qualidade do atendimento ofertado aos pacientes;  

X- providenciar a constante atualização dos profissionais que atuam na odontologia;  

XI- atualizar equipamentos e materiais de consumo de acordo com os avanços 

tecnológicos;  

XII- responsabilizar pelos medicamentos e equipamentos sob sua guarda, controlar o 

estoque de medicamentos, emitir parecer técnicos a respeito dos produtos e equipamentos 

utilizados na divisão;  

XIII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 
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XIV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

5. Divisão de Atendimento em Enfermagem 

Art.  60 Compete à Divisão de Atendimento em Enfermagem: 

I- dirigir o Setor de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde; 

II- organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas unidades de saúde; 

III- planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de 

Enfermagem e da programação da saúde; 

IV- promover cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

V- prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

VI- participação em projetos de construção ou reforma de unidades de saúde; 

VII- prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das 

respectivas comissões; 

VIII- participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos 

que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem; 

IX- participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 

programas de vigilância epidemiológica; 

X- prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-

nascido; 

XI- participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde 

individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 

XII- acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

XIII- execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto 

sem distócia; 

XIV- participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de 

saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 

XV- participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente nos programas de educação continuada; 

XVI- participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
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acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 

XVII- participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e 

contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

XVIII- participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; 

XIX- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XX- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

6. Divisão de Atendimento à Atenção Básica 

Art.  61 À Divisão de Atendimento à Atenção Básica da Saúde compete: 

I- implantar e coordenar equipes multifuncionais em unidades básicas de saúde;  

II- coordenar ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 

doenças e agravos mais frequentes;  

III- determinar a área geográfica a ser atendida por cada equipe, respeitando o número 

máximo de habitantes determinado em legislação federal;  

IV- possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade 

reafirmando os princípios básicos do SUS: universalização, equidade, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade, mediante o cadastramento e a vinculação dos 

usuários;  

V- coordenar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde;  

VI- coordenar estudos a fim de manter atualizados os problemas de saúde e situações de 

risco mais comum a cada região do Município;  

VII- coordenar ações com a participação da comunidade para o enfrentamento dos 

problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde;  

VIII- garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e 

contrarreferência para os casos de maios complexidade ou que necessitem de internação 

hospitalar;  

IX- coordenar a organização de grupos de educação para a saúde;  

X- promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e não formais 

existentes no Município, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados;  

XI- coordenar e realizar palestras, encontros, reuniões junto à população, discutindo 
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conceitos de cidadania e direitos à saúde básica;  

XII- coordenar a formação e incentivar a participação ativa da sociedade no Conselho 

Municipal de Saúde;  

XIII-    responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XIV-  realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

7. Departamento de Controle de Regulação e Planejamento 

Art.  62 Compete ao Departamento de Controle de Regulação e Planejamento: 

I- garantir proteção e acesso aos serviços de saúde ao cidadão, impedir fraudes e 

estabelecer um padrão de qualidade do atendimento ao munícipe; 

II- unir as ações voltadas para a regulação do acesso nas áreas hospitalar e ambulatorial, 

propiciando o ajuste da oferta disponível às necessidades imediatas da população; 

III- monitorar a disponibilidade de vagas em atendimento especializado e de leitos, 

tornando mais ágil a marcação de consultas e exames e, ainda, a transferência de pacientes em 

estado grave de saúde e que precisam de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou 

de procedimentos complexos, como cirurgias cardíacas e neurológicas; 

IV- constatar e evidenciar a maior demanda por atendimento e implantar ações 

estratégicas para resolver os gargalos e diminuir as filas de espera para atendimento do 

paciente; 

V- cadastrar os estabelecimentos e profissionais de Saúde no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 

VI- cadastramento de usuários do SUS no sistema do Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

VII- credenciar/habilitar para a prestação de serviços de Saúde;  

VIII- elaborar e incorporar protocolos de regulação que ordenam os fluxos assistenciais; 

IX- supervisionar o processamento da produção ambulatorial e hospitalar; 

X- realizar a Programação Pactuada e Integrada (PPI); 

XI- avaliar analiticamente a produção e avaliação de desempenho dos serviços e da 

gestão e de satisfação dos usuários; 

XII- avaliar as condições sanitárias dos estabelecimentos de Saúde; 

XIII- avaliar os indicadores epidemiológicos e das ações e serviços de saúde nos 
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estabelecimentos de Saúde; 

XIV- utilizar sistemas de informação que subsidiam os cadastros, a produção e a regulação 

do acesso; 

XV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Subseção V 

Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social 

 

Art.  63 Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 

I- propiciar o desenvolvimento do sentido de cidadania;  

II- apoiar o cidadão em todas as formas de participação social; 

III- informar, orientar e divulgar os direitos do cidadão; 

IV- apoiar todas as atividades que impliquem o exercício da cidadania;  

V- fomentar atividades da sociedade civil na efetivação e fortalecimento da cidadania;  

VI- fomentar a participação do cidadão no estabelecimento de políticas públicas;  

VII- informar e orientar o cidadão nas relações de consumo, intermediando conflitos de 

interesse, onde envolvam pessoas em situação de risco;  

VIII- desenvolver programas e ações ligadas à relação de trabalho e programas de cursos 

profissionalizantes e de qualificação e requalificação profissional com vistas a minimizar o 

impacto do desemprego no Município;  

IX- receber, diligenciar e encaminhar soluções às reclamações do munícipe, 

relativamente ao serviço público;  

X- executar a Política Municipal de Assistência Social;  

XI- estimular a participação da comunidade na execução e no acompanhamento da 

política de assistência social do Município;  

XII- elaborar projetos destinados a concessão de benefícios eventuais a fim de atender 

necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária com prioridade para a 

criança, família, idoso, pessoa portadora de deficiência, gestante e nutriz e também nos casos 

de situação de emergência ou calamidade pública;  
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XIII- realizar estudos da realidade social do Município e elaborar políticas públicas 

pertinentes;  

XIV- assessorar as associações de bairros e as entidades sociais filantrópicas com visitas 

ao atendimento da política de assistência social do município;  

XV- desenvolver programas especiais destinados às crianças e aos adolescentes em 

situação de risco, com orientação familiar;  

XVI- desenvolver e participar de programas de habitação popular, em conjunto com 

órgãos dos Governos Estadual e Federal;  

XVII- criar e desenvolver programas de assistência social;  

XVIII- prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e 

analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos 

básicos do serviço social;  

XIX- planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, 

utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas 

educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra, bem como efetuar triagem 

nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, 

prestando atendimento na medida do possível;  

XX- realizar o cadastramento das famílias de baixa renda atendidas pela Secretaria de 

Assistência Social e manter atualizado para seleção de beneficiários e integração de 

programas sociais das três esferas de governo; 

XXI- gerir e apoiar tecnicamente as instâncias de Controle Social da Assistência Social, 

Direitos da Criança e do Adolescente e Idoso;  

XXII- garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  

XXIII- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XXIV- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XXV- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e 

apresentando soluções;  

XXVI- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XXVII- receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  
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XXVIII- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;  

XXIX- propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  

XXX- propor a nomeação de servidores para cargos já criados;  

XXXI- coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;  

XXXII- apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;  

XXXIII- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;  

XXXIV- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXXV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXXVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

1. Assessor Executivo 

Art.  64 Ao Assessor Executivo compete: 

I- assessorar e assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências 

e impedimentos legais; avaliar e processar informações detalhadas de forma eficaz e coerente; 

II- manter-se totalmente funcional ao se adaptar a novas circunstâncias (ambiente, 

procedimento, pessoas); 

III- analisar problemas com foco na solução, reconhecer as informações importantes e 

vincular vários dados, traçar as possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua 

resolução; 

IV- estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o desempenho 

deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução de problemas;  

V- trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar um objetivo comum; 

VI- controlar o progresso dos processos, tarefas ou atividades da estrutura sob sua 

responsabilidade e do seu próprio trabalho; 

VII- atribuir responsabilidades e autoridade, levando em conta os interesses, ambições, 

desenvolvimento e competências de cada colaborador, com acompanhamento das tarefas 

delegadas; 

VIII- atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua equipe; 

IX- comprometer-se com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade; 
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X- gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim de melhorar o desempenho, 

definir metas e proporcionar os meios adequados, controlar o progresso e corrigir desvios; 

XI- agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta com o cargo em 

que trabalha; 

XII- absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática de forma eficaz; 

XIII- perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos setores da estrutura 

organizacional do Município, de modo a estabelecer relações de interdependência e de causa e 

efeito dos acontecimentos internos e externos; 

XIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

2. Departamento de Coordenação do CRAS 

Art.  65 O Departamento de Coordenação do CRAS é competente para: 

I- promover, coordenar e executar procedimentos de atendimento das famílias que 

vivenciam situações de risco social; 

II- coordenar programas que visem à prevenção de situações de risco social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

III- coordenar programas com função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de 

seus vínculos;  

IV- coordenar programas que visem à melhoria da qualidade de vida das famílias em 

condição de risco social; 

V- manter cadastro de famílias e crianças em risco familiar; 

VI- encaminhar as crianças em situação de risco aos programas específicos; 

VII- elaborar cronograma de visitas domiciliares, reuniões e relatórios; 

VIII- promover atendimento especializado através de núcleos de atendimento à criança; 

IX- oferecer assistência social e psicológica, individual e familiar, a fim de melhorar as 

condições de proteção e desenvolvimento da criança; 

X- elaborar programa de atendimento assistencial, médico, medicamentosa e 

odontológica; 
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XI- elaborar e executar programas voltados à satisfação das necessidades básicas da 

criança e sua família; 

XII- realizar atendimento das medidas socioeducativas em meio aberto; 

XIII- promover a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua participação 

social, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas; 

XIV- apoiar e orientar crianças e adolescentes, vítimas de violência; 

XV- coordenar programas que busquem o fortalecimento da cultura do diálogo; 

XVI- coordenar programas de combate a todas as formas de violência, de preconceito, de 

discriminação e de estigmatização nas relações familiares; 

XVII- coordenar programas de capacitação profissionalizante aos jovens das famílias em 

condição de risco; 

XVIII- executar outras atividades correlatas; 

XIX- coordenar, em caráter coletivo, o atendimento das famílias participantes dos 

programas assistenciais implantados; 

XX- coordenar o atendimento em caráter individualizado, das famílias participantes dos 

programas assistenciais implantados, que estão com a suspensão do benefício por mais de 

dois meses, objetivando a segurança da renda da família; 

XXI- coordenar o mapeamento de redes de serviços sócio-asssitenciais e setoriais, 

estabelecendo diretrizes que fortaleçam a articulação em rede no âmbito do município; 

XXII- coordenar ações que previnam ocorrências que interfiram no exercício dos direitos 

da cidadania; 

XXIII- coordenar ações de intervenções que visem amparar, apoiar, auxiliar, resguardar e 

defender o acesso das famílias e seus membros aos seus direitos; 

XXIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

3. Divisão de Gerenciamento do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos) 

Art. 66 À Divisão de Gerenciamento do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos) compete: 
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I- promover, coordenar e executar procedimentos de atendimento das famílias que 

vivenciam situações de risco social;  

II- coordenar programas que visem à prevenção de situações de risco social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários;  

III- coordenar programas com função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de 

seus vínculos; coordenar programas que visem à melhoria da qualidade de vida das famílias 

em condição de risco social;  

IV- manter cadastro de famílias e idosos em risco familiar;  

V- encaminhar os idosos em situação de risco aos programas específicos, inclusive para 

abrigo em situações especiais;  

VI- elaborar cronograma de visitas domiciliares, reuniões e relatórios;  

VII- promover atendimento especializado através de núcleos de atendimento ao idoso;  

VIII- oferecer assistências sociais e psicológicas; individual e familiar, a fim de melhorar 

as condições de proteção ao idoso;  

IX- elaborar programa de atendimento assistencial, médico, medicamentosa e 

odontológica;  

X- elaborar e executar programas voltados à satisfação das necessidades básicas do 

idoso e sua família;  

XI- divulgar os benefícios assegurados por lei e outros que se fizerem necessários;  

XII- encaminhar os idosos interessados para o grupo de convivência mais próximo de sua 

residência;  

XIII- cadastrar os participantes nos grupos de convivência;  

XIV- realizar os encaminhamentos necessários a fim de satisfazer as necessidades dos 

grupos de convivência e dos idosos individualmente;  

XV- realização de atendimento individualizado, visitas domiciliares, reuniões, relatórios 

mensais e anuais;  

XVI- coordenar programas que busquem o fortalecimento da cultura do diálogo;  

XVII- coordenar programas de combate a todas as formas de violência, de preconceito, de 

discriminação e de estigmatização nas relações familiares;  

XVIII- coordenar programas de capacitação profissionalizante aos jovens das famílias em 

condição de risco;  

XIX- coordenar, em caráter coletivo, o atendimento das famílias participantes dos 
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programas assistenciais implantados;  

XX- coordenar o atendimento em caráter individualizado, das famílias participantes dos 

programas assistenciais implantados, que estão com a suspensão do benefício por mais de 

dois meses, objetivando a segurança da renda da família;  

XXI- coordenar o mapeamento de redes de serviços sócio-asssitenciais e setoriais, 

estabelecendo diretrizes que fortaleçam a articulação em rede no âmbito do município;  

XXII- coordenar ações que previnam ocorrências que interfiram no exercício dos direitos 

da cidadania;  

XXIII- coordenar ações de intervenções que visem amparar, apoiar, auxiliar, resguardar e 

defender o acesso das famílias e seus membros aos seus direitos;  

XXIV-  oferecer capacitação às voluntárias dos grupos de convivência através de cursos e 

treinamentos;  

XXV- planejamento, organização e comemoração das datas significativas do ano;  

XXVI- identificar possíveis beneficiários, orientações sobre critérios e outros que se fizerem 

necessários, com monitoramento e avaliação do benefício e seus impactos na família; 

XXVII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXVIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

4. Diretoria do SCFV Construindo Sonhos  

Art. 67 À Diretoria do SCFV Construindo Sonhos compete: 

I. promover, coordenar e executar procedimentos de atendimento das famílias que 

vivenciam situações de risco social;  

II. coordenar programas que visem à prevenção de situações de risco social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários;  

III. coordenar programas com função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de seus 

vínculos;  

IV. coordenar programas que visem à melhoria da qualidade de vida das famílias em 

condição de risco social;  

V. promover amplo movimento de sensibilização e mobilização de setores da 
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Administração Municipal e da sociedade, em torno da problemática do trabalho 

infantil; 

VI. priorizar a erradicação do trabalho infantil no Plano Municipal de Assistência Social; 

VII. desenvolver ações socioeducativas junto às famílias, garantindo-lhes o acesso 

prioritário a programas e projetos de qualificação profissional e de geração de trabalho 

e renda; 

VIII. acompanhar e avaliar a participação das famílias em programas e projetos de 

qualificação profissional e de geração de trabalho e renda; 

IX. manter cadastro das famílias atendidas em programas e projetos de qualificação 

profissional e de geração de trabalho e renda; 

X. elaborar cronograma de visitas domiciliares, reuniões e relatórios;  

XI. promover atendimento especializado através de núcleos da criança e do adolescente;  

XII. oferecer assistências sociais e psicológicas, individual e familiar, a fim de melhorar as 

condições de proteção da criança e do adolescente;  

XIII. elaborar programa de atendimento assistencial, médico, medicamentoso e 

odontológico;  

XIV. orientar e encaminhar para os benefícios assegurados por lei e outros que se fizerem 

necessários;  

XV. coordenar programas que busquem o fortalecimento da cultura do diálogo;  

XVI. coordenar programas de combate a todas as formas de violência, de preconceito, de 

discriminação e de estigmatização nas relações familiares;  

XVII. coordenar programas de capacitação profissionalizante aos jovens das famílias em 

condição de risco;  

XVIII. coordenar, em caráter coletivo, o atendimento das famílias participantes dos 

programas assistenciais implantados;  

XIX. coordenar o atendimento em caráter individualizado, das famílias participantes dos 

programas assistenciais implantados, que estão com a suspensão do benefício por mais 

de dois meses, objetivando a segurança da renda da família;  

XX. coordenar o mapeamento de redes de serviços sócio-asssitenciais e setoriais, 

estabelecendo diretrizes que fortaleçam a articulação em rede no âmbito do município;  

XXI. coordenar ações que previnam ocorrências que interfiram no exercício dos direitos da 

cidadania;  

XXII. coordenar ações de intervenções que visem amparar, apoiar, auxiliar, resguardar e 
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defender o acesso das famílias e seus membros aos seus direitos;  

XXIII.  planejamento, organização e comemoração das datas significativas do ano;  

XXIV. identificar possíveis beneficiários, orientações sobre critérios e outros que se fizerem 

necessários, com monitoramento e avaliação do benefício e seus impactos na família; 

XXV. responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, 

mediante assinatura de termo de confidencialidade; 

XXVI. realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Subseção VI 

Secretaria Municipal De Infraestrutura 

 

Art.  68 À Secretaria Municipal de Infraestrutura compete: 

I- planejar, coordenar, executar e controlar todas as atividades das unidades, 

organizando e orientando os trabalhos específicos;  

II- supervisionar periodicamente os próprios municipais, promovendo as medidas 

necessárias à sua conservação;  

III- supervisionar e fiscalizar a remessa dos materiais a serem utilizados nas diversas 

obras, cujo projeto tenha sido elaborado pela unidade;  

IV- coordenar as atividades relativas à limpeza urbana e administrar o cemitério 

municipal;  

V- manter os serviços de iluminação pública e dos prédios municipais;  

VI- promover a construção e conservação dos próprios da municipalidade;  

VII- executar as atividades concernentes à elaboração de projetos de construção e 

conservação de estradas e vias municipais integrantes do sistema rodoviário do Município;  

VIII- efetuar a construção, restauração e conservação das ruas e estradas públicas 

municipais;  

IX- executar e fiscalizar as obras de infraestrutura de saneamento básico, em 

conformidades com as diretrizes traçadas pelos demais órgãos de planejamento; 

X- garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  
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XI- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XII- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XIII- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e 

apresentando soluções;  

XIV- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XV- receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  

XVI- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;  

XVII- propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  

XVIII- propor a nomeação de servidores para cargos já criados;  

XIX- coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;  

XX- apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;  

XXI- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;  

XXII- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXIII- guardar, distribuir e conservar a frota de veículos do Município;  

XXIV- administrar o terminal rodoviário da cidade;  

XXV- acompanhar e fiscalizar os contratos que se relacionem com os serviços de sua 

competência;  

XXVI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXVII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

1. Assessor Executivo 

Art.  69 Ao Assessor Executivo compete: 

I- assessorar e assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências 

e impedimentos legais; 

II- avaliar e processar informações detalhadas de forma eficaz e coerente; 

III- manter-se totalmente funcional ao se adaptar a novas circunstâncias (ambiente, 

procedimento, pessoas); 

IV- analisar problemas com foco na solução, reconhecer as informações importantes e 
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vincular vários dados, traçar as possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua 

resolução; 

V- estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o desempenho 

deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução de problemas;  

VI- trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar um objetivo comum; 

VII- controlar o progresso dos processos, tarefas ou atividades da estrutura sob sua 

responsabilidade e do seu próprio trabalho; 

VIII- atribuir responsabilidades e autoridade, levando em conta os interesses, ambições, 

desenvolvimento e competências de cada colaborador, com acompanhamento das tarefas 

delegadas; 

IX- atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua equipe; 

X- comprometer-se com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade; 

XI- gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim de melhorar o desempenho, 

definir metas e proporcionar os meios adequados, controlar o progresso e corrigir desvios; 

XII- agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta com o cargo em 

que trabalha; 

XIII- absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática de forma eficaz; 

XIV- perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos setores da estrutura 

organizacional do Município, de modo a estabelecer relações de interdependência e de causa e 

efeito dos acontecimentos internos e externos; 

XV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

2. Departamento de Infraestrutura 

Art.  70 Ao Departamento de Infraestrutura compete: 

I- planejar, coordenar, executar e controlar as atividades do Departamento, 

organizando e orientando os trabalhos específicos;  

II- supervisionar periodicamente os próprios municipais, promovendo as medidas 

necessárias à sua conservação;  
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III- supervisionar e fiscalizar a remessa dos materiais a serem utilizados nas diversas 

obras, cujo projeto tenha sido elaborado pela unidade;  

IV- coordenar os serviços de limpeza urbana e administração do cemitério municipal;  

V- realizar a manutenção dos serviços de iluminação pública e dos prédios municipais;  

VI- realizar a construção e reparos necessários nos próprios da municipalidade;  

VII- realizar os serviços de construção, restauração e conservação das ruas e estradas 

públicas municipais;  

VIII- executar as obras de infraestrutura de saneamento básico, em conformidade com as 

diretrizes traçadas pelos demais órgãos de planejamento; 

IX- garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, 

propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do 

trabalho;  

X- expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e 

circulares, pertinentes a essa Secretaria;  

XI- efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em 

conformidade com a legislação vigente;  

XII- estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e 

apresentando soluções;  

XIII- controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;  

XIV- receber o munícipe e prestar-lhe adequado atendimento;  

XV- representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;  

XVI- propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;  

XVII- propor a nomeação de servidores para cargos já criados;  

XVIII- coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;  

XIX- apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;  

XX- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;  

XXI- supervisionar o controle de utilização da estrutura física, equipamentos e mobiliário;  

XXII- guardar, distribuir e conservar a frota de veículos do Município sob sua 

responsabilidade;  

XXIII- administrar o terminal rodoviário da cidade;  

XXIV- acompanhar e fiscalizar os contratos que se relacionem com os serviços de sua 

competência;  

XXV- coordenar o trabalho dos motoristas, fiscalizando o seu desempenho;  
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XXVI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXVII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

3. Divisão de Serviços Urbanos 

Art.  71 Compete à Divisão de Serviços Urbanos: 

I- executar os serviços de manutenção de parques, praças, jardins públicos e 

arborização;  

II- coordenar e auxiliar as atividades relativas à limpeza urbana;  

III- fiscalizar o cumprimento das posturas municipais;  

IV- manter os serviços de iluminação pública e dos prédios municipais;   

V- fiscalizar os serviços permitidos ou concedidos pelo Município;   

VI- guardar e conservar a frota de veículos do Município, sob sua responsabilidade;   

VII- promover a construção e conservação dos prédios próprios da municipalidade; 

VIII- efetuar a construção, restauração e conservação das ruas e avenidas públicas 

municipais;   

IX- executar ou fiscalizar as obras de infraestrutura de saneamento básico;  

X- auxiliar, quando necessário, o serviço de coleta de resíduos sólidos;  

XI- desenvolver, coordenar e aperfeiçoar os serviços de coleta de lixo, limpeza pública, 

conservação da pavimentação, poda de árvores, ajardinamento, iluminação pública;  

XII- manter a sinalização de ruas e avenidas com placas, pintura de meios-fios;  

XIII- executar obras de drenagem, proteção de margens de rios e muros de arrimo;  

XIV- fiscalizar a utilização do terminal rodoviário;   

XV- acompanhar e fiscalizar os contratos que se relacionem com os serviços de sua 

competência;  

XVI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 
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4. Divisão de Serviços Rurais 

Art.  72 Compete à Divisão de Serviços Rurais 

I- planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades na Divisão; 

II- coordenar as ações desenvolvidas e buscar soluções apropriadas à solução de 

problemas no âmbito da Divisão;  

III- apresentar, à instância administrativa imediatamente superior, propostas objetivas 

que busquem assegurar a melhoria contínua das atividades realizadas;  

IV- implementar as providências técnicas e administrativas para assegurar o pleno 

funcionamento dos trabalhos e atividades desenvolvidas;  

V- auxiliar na coordenação do processo de motivação, visando ao comprometimento da 

equipe integrante da unidade organizacional;  

VI- coletar informações e identificar problemas relacionados à operacionalização das 

atividades realizadas;  

VII- verificar o controle e utilização dos bens do Município nas atividades da Divisão; 

VIII- propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem à melhoria 

dos serviços e controles;  

IX- gerenciar as tarefas pertinentes ao recebimento, aceitação, guarda, distribuição, 

conservação, registro e controle dos bens patrimoniais que estejam sob sua guarda; 

X- coordenar a elaboração das especificações para aquisição de novos bens permanente 

e manter a guarda dos bens; 

XI- aprovar os atos relativos ao tombamento, controle e fiscalização do patrimônio do 

Município, sob responsabilidade da Divisão; 

XII- propor medidas e tomar ações para redução de custos operacionais da Divisão;  

XIII- coordenar, orientar, controlar e supervisionar a execução de cronogramas para 

abertura e conservação das estradas vicinais; 

XIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

5. Departamento de Manutenção da Frota 

Art. 73 Compete ao Departamento de Manutenção da Frota: 
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I- estabelecer, planejar, instituir, implantar e gerenciar o sistema de manutenção 

preventiva e corretiva da frota de veículos e equipamentos do Município; 

II- estabelecer formas de controle de combustível, lubrificantes e reposição de peças, 

bem como responder pela guarda, segurança e manutenção das máquinas e veículos que 

compõem a frota municipal e desempenhar e cumprir as normas do sistema de controle 

interno; 

III- programar, controlar e supervisionar a execução da manutenção preventiva da frota 

de veículos e equipamentos da Prefeitura;  

IV- manter controle de entrada, estadia e liberação dos veículos e equipamentos que 

deram entrada no Departamento;  

V- emitir relatórios sobre os trabalhos realizados pelo Departamento, para que os 

mesmos sejam encaminhados à Secretaria Municipal de Infraestrutura;  

VI- manter controle da regularidade da documentação da frota e dos motoristas, 

observando as questões referentes ao licenciamento dos veículos;  

VII- promover os serviços de conservação e manutenção de veículos e equipamentos;  

VIII- registrar as ocorrências com veículos, indicando as providências cabíveis;  

IX- manter o registro e o controle do consumo de combustíveis e lubrificantes bem como 

das despesas de manutenção dos veículos;  

X- zelar pelo cumprimento das normas internas relativas a transporte, bem como das 

normas legais de trânsito;  

XI- acompanhar o processo de aquisição de materiais e equipamentos;  

XII- promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área 

de sua atuação;  

XIII- controlar e fiscalizar a frequência dos servidores lotados no Departamento;  

XIV- zelar pelo bom desempenho dos servidores lotados no Departamento, cobrando 

funções e realizando treinamentos;  

XV- estabelecer formas de controle da frota municipal, especialmente no que se referir a 

quilometragem, consumo de combustível e lubrificantes e reposição de peças;  

XVI- racionalizar o uso das máquinas e veículos oficiais, centralizando o controle dos 

mesmos; 

XVII- orientar os operadores e motoristas sobre a capacidade de cada equipamento ou 

veículo, apurando as irregularidades cometidas;  

XVIII- executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;  
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XIX- desempenhar e cumprir as normas do controle interno;  

XX- controlar todas as despesas realizadas pela frota de veículos do Município; 

XXI- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XXII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Subseção VII 

Secretaria Municipal De Desenvolvimento Rural 

 

Art. 74 Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural: 

I- promover políticas de desenvolvimento rural do Município, desenvolvendo amplo 

trabalho em favor da promoção econômica e social da população residente na área rural; 

II- planejar, formular e executar as políticas de desenvolvimento do meio rural de forma 

sustentável; 

III- orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento 

agropecuário no âmbito do Município; 

IV- promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à 

obtenção de recursos para projetos e ações de melhoria das condições de vida das populações 

do meio rural, com especial direcionamento para o desenvolvimento da agricultura familiar e 

a integração agroindustrial apropriada; 

V- estimular e incentivar o desenvolvimento da pequena propriedade rural do 

Município; 

VI- viabilizar projetos de ampliação, melhoria e implementação dos sistemas de 

eletrificação e telefonia rural, mediante ações conjuntas ou convênios; 

VII- viabilizar o acesso à água potável e a programas de irrigação na área rural, através da 

conservação e proteção de nascentes, da canalização e perfuração de poços artesianos, em 

trabalho conjunto com os demais órgãos municipais e de outros entes da Federação; 

VIII- delimitar e implantar áreas destinadas à exploração hortifrutigranjeira, agropecuária 

e comercial de produtos, sem descaracterizar ou alterar o meio ambiente; 

IX- promover, organizar e fomentar todas as atividades relativas à produção primária e 

do abastecimento público de produtos rurais; 



82 
 

 

 

X- promover intercâmbios e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e 

privadas, relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário; 

XI- organizar e desenvolver programas de assistência técnica e de extensão rural, em 

parceria com outras entidades; 

XII- fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua 

área de competência; 

XIII- fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua 

área de competência, bem como aplicar sanções aos infratores; 

XIV- executar as atividades de desenvolvimento e de administração de pessoal lotados na 

Secretaria, bem como gerenciar o seu orçamento e os bens afetados ao seu uso; 

XV- executar tarefas correlatas ou que lhe sejam atribuídas pelo Prefeito; 

XVI- desempenhar e cumprir as normas do controle interno;  

XVII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVIII- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

1. Assessor Executivo 

Art.  75 Ao Assessor Executivo compete: 

I- assessorar e assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências 

e impedimentos legais; 

II- avaliar e processar informações detalhadas de forma eficaz e coerente; 

III- manter-se totalmente funcional ao se adaptar a novas circunstâncias (ambiente, 

procedimento, pessoas); 

IV- analisar problemas com foco na solução, reconhecer as informações importantes e 

vincular vários dados, traçar as possíveis causas e procurar detalhes relevantes para sua 

resolução; 

V- estimular e orientar líderes e servidores subordinados, para tornar o desempenho 

deles mais eficaz, aumentar suas habilidades para solução de problemas;  

VI- trabalhar de forma eficaz com outras pessoas, a fim de alcançar um objetivo comum; 

VII- controlar o progresso dos processos, tarefas ou atividades da estrutura sob sua 

responsabilidade e do seu próprio trabalho; 
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VIII- atribuir responsabilidades e autoridade, levando em conta os interesses, ambições, 

desenvolvimento e competências de cada colaborador, com acompanhamento das tarefas 

delegadas; 

IX- atuar com vigor e ânimo em prol da organização e de sua equipe; 

X- comprometer-se com padrões de alta qualidade, buscar a melhoria contínua e 

assegurar a qualidade; 

XI- gerenciar e assumir o controle dos subordinados, a fim de melhorar o desempenho, 

definir metas e proporcionar os meios adequados, controlar o progresso e corrigir desvios; 

XII- agir de modo congruente com normas, valores e regras de conduta com o cargo em 

que trabalha; 

XIII- absorver novas informações rapidamente e colocá-las em prática de forma eficaz. 

XIV- perceber as conexões existentes entre as ações dos diversos setores da estrutura 

organizacional do Município, de modo a estabelecer relações de interdependência e de causa e 

efeito dos acontecimentos internos e externos; 

XV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XVI- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

2. Departamento de Agricultura e Pecuária 

Art.  76. Ao Departamento de Agricultura e Pecuária compete: 

I- coordenar programas de incremento na produção rural;  

II- coordenar programas de aprimoramento qualitativo e quantitativo;  

III- executar as determinações e diretrizes estabelecidas pela Secretaria;  

IV- coordenar as atividades desenvolvidas para a conservação do solo;  

V- coordenar a assistência técnica prestada aos agricultores;  

VI- promover e estimular ações de política agrícola e educação no campo, voltadas para 

o desenvolvimento rural sustentável;  

VII- coordenar programas de desenvolvimento agrário e melhoria da infraestrutura das 

propriedades da agricultura familiar;  

VIII- estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, bem como a 

implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; 
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IX- coordenar a cadeia produtiva na área animal que envolva a avicultura de corte, 

piscicultura, bovinocultura e suinocultura e outras atividades que envolvam as atividades de 

produção de alimentos e ordenação da cadeia;  

X- coordenar a realização de estudos visando o desenvolvimento da atividade da 

pecuária no Município;  

XI- fomentar e promover a agricultura e a pecuária no Município através de ações que 

incentivem a produção de leite, carne, ovos e outros produtos de origem animal;  

XII- promover a integração entre o produtor rural e a Secretaria Municipal de Agricultura 

e Pecuária;  

XIII- desenvolver ações que incentivem a diversificação do rebanho do município, 

ampliando a competitividade do produtor local no mercado consumidor;  

XIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

3. Divisão de Apoio ao Produtor Rural  

Art.  77. Compete à Divisão de Apoio ao Produtor Rural: 

I- atendimento dos agricultores e produtores rurais do município de Grão-Pará, visando 

facilitar o acesso dos mesmos aos recursos da mecanização agrícola e apoio à infraestrutura 

da propriedade, objetivando a ampliação de renda, geração de trabalho e manutenção do 

laboro no campo, para evitar o êxodo rural; 

II- instituir programas para atender à demanda dos agricultores, disponibilizando 

patrulha mecanizada do Município, mediante organização e programação do Município; 

III- aproximar a comunidade do Poder Público, visando garantir uma maior e melhor 

saúde pública, nos domínios da sanidade animal, higiene pública veterinária, melhoramento 

agrícola e zootécnico; 

IV- promover meios de manter o homem no campo e evitar o abandono das zonas rurais; 

V- incentivar o agronegócio e o desenvolvimento das empresas já existentes; 

VI- recepção e tratamento de dados relativos às campanhas de vacinação por parte dos 

produtores agropecuários do Município; 

VII- promover a assistência técnica aos produtores visando maior produtividade e 
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lucratividade; 

VIII- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

IX- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

4. Divisão de Inspeção de Sanidade Animal  

Art.  78. Compete à Divisão de Inspeção de Sanidade Animal: 

I- planejar, executar, coordenar, articular com outros setores, avaliar e supervisionar as 

políticas de defesa sanitária animal no Município, através de programas gerais e especiais, da 

fiscalização de animais, produtos e subprodutos de origem animal, bem como da 

comercialização de produtos de uso veterinário e insumos pecuários, e outras atividades que 

lhe forem conferidas, visando à promoção e proteção da saúde animal, à proteção ambiental e 

à saúde pública; 

II- promover o controle e proibição do trânsito de animais, produtos e subprodutos de 

origem animal, e de outros produtos e materiais que possam disseminar doenças ou estejam 

em desacordo com as exigências legais; 

III- promover a proibição a comercialização e o emprego de produtos de uso veterinário 

que representem riscos de introdução ou disseminação de enfermidades no Município ou 

causem danos à saúde pública ou ao meio ambiente;  

IV- executar a limpeza, desinfecção e desinfestação de instalações, veículos, 

equipamentos e outros materiais;  

V- adoção de medidas preconizadas para o controle zoosanitário, com vistas ao 

restabelecimento da situação sanitária anterior; 

VI- realizar inspeções e fiscalizações industriais e sanitárias nos estabelecimentos em 

funcionamento, que industrialize, comercialize, manipule, entreposte, armazenamento, 

transporte, despache ou preste serviços em atividades sujeitas à prévia inspeção e fiscalização;  

VII- acompanhar os serviços de competência do Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M.:  

analisar e aprovar, sob o ponto de vista sanitário, as plantas de construção do estabelecimento 

requerente; orientar e vistoriar o estabelecimento requerente do registro e emitir laudo de 

vistoria; analisar memorial descritivo e rótulos dos produtos e emitir registros de produtos; 

expedir registro de estabelecimentos; Inspecionar e fiscalizar o estabelecimento, instalações, 
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equipamentos, matéria-prima, ingredientes, rótulos, embalagens e produtos alimentícios; 

fiscalizar o livro de registro ou documento equivalente das operações de entrada e saída de 

produtos; fiscalizar e monitorar a aplicação das normas de boas práticas de fabricação de 

alimentos e os autocontroles da indústria; autuar, multar, intimar, suspender, interditar, 

embargar, apreender, inutilizar quando houver descumprimento das normas legais; 

VIII- o exercício da inspeção e fiscalização nas suas respectivas áreas de competência será 

realizada nos estabelecimentos industriais especializados situados em áreas urbanas ou rurais 

e nas propriedades rurais com instalações para o abate de animais e seu preparo ou 

industrialização, sob qualquer forma, para o consumo; nos estabelecimentos que recebam as 

diferentes espécies de animais previstas nesta Lei para abate ou industrialização; nos 

estabelecimentos que recebam o pescado e seus derivados para manipulação, distribuição ou 

industrialização; nos estabelecimentos que produzam e recebam ovos e seus derivados para 

distribuição ou industrialização; nos estabelecimentos que recebam o leite e seus derivados 

para beneficiamento ou industrialização; nos estabelecimentos que extraiam ou recebam 

produtos de abelhas e seus derivados para beneficiamento ou industrialização; nos 

estabelecimentos que recebam, manipulem, armazenem, conservem, acondicionem ou 

expeçam matérias-primas e produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, 

procedentes de estabelecimentos registrados ou relacionados; 

IX- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

X- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 

Seção I 

Fundação Ambiental Municipal De Grão-Pará – FAMGP 

 

Art. 79 São competências da Fundação Ambiental Municipal de Grão-Pará - Fundação 

Ambiental Municipal de Grão-Pará – FAMGP: 

I- participar do planejamento das políticas públicas do Município;  
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II- executar o Plano de Ação de Meio Ambiente; 

III- manifestar-se, quando solicitado pelo COMDEMA, mediante estudos e pareceres 

técnicos sobre questões de interesse ambiental, para a população do Município;  

IV- promover a educação ambiental;  

V- articular-se com organismos federais, estaduais, municipais e organizações não 

governamentais – ONG`s, para execução coordenada e obtenção de financiamentos, para a 

implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos 

ambientais, naturais ou não;  

VI- coordenar a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos aspectos técnicos, 

administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo COMDEMA;  

VII- promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis para coibir, 

punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;  

VIII- atuar, em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais 

poluídos ou degradados;  

IX- fiscalizar as atividades produtivas e comerciais de prestação de serviços e o uso de 

recursos ambientais pelo Poder Público e pelo particular;  

X- determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental;  

XI- dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao COMDEMA;  

XII- dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público, nas suas ações 

institucionais em defesa do Meio Ambiente;  

XIII- executar projetos ambientais e outras atividades correlatas atribuídas pela 

Administração; 

XIV- responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 

funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados, mediante 

assinatura de termo de confidencialidade; 

XV- realizar atividades de consultoria interna, emitir pareceres, informações e outros 

documentos relativos à sua competência. 

 

Seção II 

SAMAE – Serviço Municipal De Água E Esgoto 

 

Art. 80 São competências da SAMAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto, definidas na 

Lei Municipal nº 181/1970: 
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I- estudar, projetar e executar diretamente ou mediante contrato com organizações 

especializadas de engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou 

remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários, 

que não foram objeto de convênio entre a Prefeitura e os órgãos federais ou estaduais 

específicos; 

II- atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução de convênios firmados 

entre o Município e órgãos federais ou estaduais, para estudos, projetos e obras de construção, 

ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário; 

III- operar, manter, conservar e explorar, diretamente os serviços de água potável e 

esgotos sanitários; 

IV- lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas dos serviços de água e esgotos e as taxas de 

contribuição que incidirem sobre terrenos beneficiados com tais serviços; 

V- exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de 

abastecimento de água e de esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais. 

 

TÍTULO IV  

 

CAPÍTULO I 

DO GRUPO OCUPACIONAL CONFIANÇA 

 

Art. 81 Para fins da estruturação e regulamentação dos cargos, define-se: 

I- HIERARQUIA: vínculo de autoridade que une órgãos e agentes, por meio de 

escalões sucessivos, numa relação de autoridade e subordinação; 

II- CARGO EM COMISSÃO: conjunto de atribuições correspondente a encargos de 

direção, gerência e assessoramento, criados por lei, de livre nomeação e exoneração, cujo 

exercício se dá em caráter temporário, nomeado por meio de ato do Chefe do Poder 

Executivo; 

III- CARGOS DE DIREÇÃO: conjunto de atribuições que implica na responsabilidade 

de dirigir, ou seja, estabelecer diretrizes e estratégias, desenvolver e coordenar a execução de 

projetos e atividades de órgãos ou conjunto de unidades administrativas, subordinados a um 

departamento; 

IV- CARGOS DE CHEFIA: conjunto de atribuições cometido a um cargo que implica 

na responsabilidade de gerenciar a execução de programas, projetos e atividades de uma ou 
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mais unidades administrativas subordinadas a uma divisão; 

V- CARGOS DE ASSESSORAMENTO: conjunto de atribuições concernente a um ou 

mais assuntos complementares remetidos a um cargo que exija conhecimentos técnicos ou 

específicos, habilidade e/ou experiência para seu desenvolvimento, diretamente subordinado 

ao agente político ou ao dirigente da unidade administrativa em que foi nomeado; 

VI- FUNÇÕES GRATIFICADAS: conjunto de funções de confiança com atribuições 

correspondentes a encargos de chefia, coordenação e supervisão criados por lei específica, a 

ser exercidas exclusivamente por titular de cargo efetivo, designado por meio de ato do Chefe 

do Poder Executivo Municipal; 

VII- UNIDADE ADMINISTRATIVA: estrutura composta de recursos materiais, 

financeiros e humanos, com competência para desenvolver um ou mais agrupamentos de 

processos em que são elaborados os produtos ou realizados os serviços dos órgãos e entidades 

públicas. 

 

Art. 82 A organização do "Grupo Ocupacional Confiança”, fica assim constituído: 

I. Estrutura de Cargos de Agentes Políticos (Chefe de Gabinete e Secretários); 

II. Estrutura de Cargos de Provimento em Comissão; 

III. Estrutura de Funções Gratificadas. 

 

§ 1º A Estrutura de Cargos de Agentes Políticos do Município de Grão-Pará é a definida no 

Anexo II desta Lei, vinculados com a Estrutura Administrativa, denominação e atribuições, 

com os subsídios fixados na Lei Municipal Nº 2.163/2020, de 27 de maio de 2020: "fixa os 

subsídios para prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, o chefe de gabinete, para os 

vereadores e para o presidente da câmara municipal de vereadores". 

 

§ 2º A Estrutura de Cargos de Provimento em Comissão do Município de Grão-Pará é a 

definida no Anexo III desta Lei, contendo a vinculação com a Estrutura Administrativa, 

denominação, atribuições e vencimentos. 

 

§ 3º A Estrutura e o percentual das Funções Gratificadas é a definida no Anexo IV, sendo 

exercida exclusivamente por servidores efetivos, com formação, conhecimento e/ou 

experiência compatível com a área de atuação. 

 

§ 4º Fica definido por esta Lei, que, do total de Cargos de Provimento em Comissão, 10% 

(dez por cento), no mínimo, deverá ser preenchido por servidores efetivos. 
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Seção I 

Do Provimento Dos Cargos Em Comissão 

 

Art. 83 Os Cargos de Provimento em Comissão previstos nesta Lei são de livre nomeação e 

exoneração pelo chefe do Poder Executivo Municipal, destinando-se às atribuições de direção, 

gerência e assessoramento, observados os critérios de qualificação profissional, no que 

couber, e de confiança pessoal. 

 

Art. 84 A nomeação para os Cargos de Provimento em Comissão está condicionada ao 

atendimento, pelo ocupante do cargo, dos seguintes requisitos: 

I- ser de nacionalidade brasileira; 

II- ter idade mínima de 18 anos; 

III- estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

IV- estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

V- ser considerado apto no exame pré-admissional. 

 

Art. 85 Fica vedada a nomeação, para Cargos de Provimento em Comissão ou designação 

para Função Gratificada na Administração Pública Municipal, de cidadãos enquadrados nas 

seguintes condições: 

I- que tenham contra si julgada procedente representação formulada perante a Justiça 

Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de 

apuração de abuso de poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo 

de 8 (oito) anos; 

II- condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 

colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento 

da pena, pelos crimes: 

a)  contra a economia popular, a fé pública, a Administração Pública e o patrimônio 

público, as finanças públicas e a ordem tributária; 

b) contra o meio ambiente e a saúde pública; 

c) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 

d) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à 

inabilitação para o exercício de função pública; 

e) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 
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f) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 

g)  de redução à condição análoga à de escravo; 

h) contra a vida e a dignidade sexual; 

i) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 

III- detentores de cargo na Administração Pública Direta, na Indireta ou na Fundacional, 

que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem 

condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde 

a decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

IV- condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da 

Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação 

ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em 

campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, desde a decisão até 

o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

V- que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em 

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a 

condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 

cumprimento da pena; 

VI- que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão 

profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) 

anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 

 

Parágrafo único. A comprovação das condições citadas deverá ser realizada por meio de 

certidões negativas dos órgãos legalmente responsáveis. 

 

Art. 86. A investidura no cargo em comissão de que trata esta Lei se dará com a posse perante 

a Administração Municipal, após apresentação de toda a documentação exigida. 

 

Parágrafo único. É vedada a cessão para órgãos públicos de outra esfera de governo de 

servidores nomeados em Cargos de Provimento em Comissão ou designados para o exercício 

de função gratificada. 

 

Art. 87. A nomeação e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de 
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declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. 

 

§ 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e 

qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, 

quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos 

filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos 

apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

 

§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público 

deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. 

 

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do 

prazo determinado, ou que a prestar falsamente. 

 

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens 

apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a 

Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a 

exigência contida no caput e no parágrafo 2º deste artigo. 

 

Art. 88. É vedada a designação para função gratificada ou nomeação para cargo em comissão 

de proprietário, sócio majoritário ou pessoa que participe de direção, gerência ou 

administração de empresas privadas e entidades que mantenham contratos com órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal. 

 

Art. 89. O servidor poderá ser nomeado para o exercício de mais de um cargo em comissão, 

assumindo em caráter interino e cumulativo as atribuições, responsabilidades e competências 

dos referidos cargos, até a nomeação do respectivo titular, hipótese em que deverá optar pela 

remuneração de um deles.  

 

Seção II 

Das Atribuições E Responsabilidades Dos Cargos Em Comissão 
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Art. 90. Os Cargos de Provimento em Comissão estão dispostos no Anexo II desta Lei.  

 

Art. 91. O ocupante de cargo em comissão deve cumprir obrigatoriamente o regime de tempo 

integral de trabalho, 40 horas semanais, podendo ser convocado sempre que houver interesse 

da Administração, não sendo devida a compensação ou o pagamento de horas extraordinárias 

ou quaisquer outros adicionais ou benefícios. 

 

Art. 92. É de responsabilidade da autoridade superior, nomeada ou designada para a unidade, 

o controle de frequência dos servidores públicos ocupantes de cargos em comissão 

subordinados, nos termos da legislação vigente. 

 

Seção III 

Dos Subsídios Dos Cargos Em Comissão E Das Gratificações De Funções 

 

Art. 93. Os cargos de provimento em comissão serão remunerados através de vencimento do 

cargo em comissão, fixado em Lei, sob simbologia “CC”. 

 

Art. 94. O servidor efetivo designado para o exercício de cargo de provimento em comissão 

poderá optar pelo vencimento do cargo em comissão fixado nesta Lei ou pela remuneração de 

seu próprio cargo. 

 

Art. 95. O servidor efetivo designado para exercer Função Gratificada, sob simbologia “FG”, 

terá direito à remuneração de seu próprio cargo, aplicando-se o valor ou percentual da Função 

Gratificada, conforme o Anexo III. 

 

Art. 96. Os vencimentos dos cargos da Administração Indireta se equivalem ao nível 

hierárquico de Diretor de Departamento e será reajustado na mesma época e nos percentuais 

de reajuste concedidos aos servidores municipais. 

 

Art. 97. Fazem parte desta Lei os seguintes anexos: 

I- anexo I - Organogramas da Estrutura Administrativa; 

II- anexo II - Quadro dos Cargos de Agentes Políticos; 

III- anexo III – Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão 
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IV- anexo IV - Quadro de Funções Gratificadas. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 98. O Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante ato próprio, completará a estrutura 

administrativa estabelecida pela presente Lei, criando os órgãos de níveis hierárquicos 

menores que forem necessários, bem como estabelecerá o detalhamento e o desdobramento 

operacional das atribuições e dos deveres de cada unidade de serviço. 

 

Art. 99. A hierarquia dos níveis de autoridade e/ou responsabilidade das unidades de serviço 

da Administração Direta e Indireta Municipal obedecerá à seguinte escala: 

I- as Secretarias, Chefia de Gabinete, Assessorias e os órgãos da Administração Indireta, 

de primeiro nível hierárquico, subordinam-se diretamente ao Prefeito Municipal; 

II- os Departamentos, unidades de segundo nível hierárquico, subordinam-se às 

Secretarias Municipais; 

III- as Divisões, unidades de terceiro nível hierárquico, subordinam-se aos 

Departamentos ou órgãos equivalentes. 

 

Art. 100. A subordinação hierárquica define-se também nas disposições sobre a competência 

de cada órgão componente, bem como na posição constante nos organogramas que integram o 

Anexo I desta Lei. 

 

Art. 101. Ficam alteradas as denominações das Secretarias, Departamentos e Divisões, que 

passam a ser denominadas de acordo com esta Lei. 

 

Art. 102. Os novos vencimentos para os cargos de Diretor de Escola e Superintendente da 

FAMGP poderão ser aplicados em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, 

prazo que deverá ser utilizado para adequação administrativa. 

 

Art. 103. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer as inclusões e alterações 

necessárias no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, dentro dos limites dos 

respectivos créditos, a efetuar a transferência de dotações de seu orçamento ou de créditos 

adicionais, de forma a adequá-lo à nova estrutura administrativa. 
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Art. 104. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 856, 

de 20 maio de 1997, Lei Municipal nº 1.640, de 16 de dezembro de 2009, Lei Municipal nº 

2.200, de 04 de maio de 2021 e a Lei Municipal nº 1.817, de 16 de dezembro de 2011. 

 

Art. 105. Os órgãos da Administração Indireta terão seus cargos diretivos nomeados pelo 

Poder Executivo Municipal, conforme Anexo III da presente Lei. 

 

Art. 106. Esta Lei entrará em vigor a partir de se sua publicação, sendo que o Plano 

Plurianual 2021/2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 e a Lei Orçamentária 

Anual para 2023 deverão ser ajustadas em observância às disposições desta Lei. 

 

Paço Municipal João Batista Alberton, 25 de outubro de 2022. 

 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC. 

 

 

EDMAR KEMPER NANDI 

Secretário Municipal da Administração e Fazenda 
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ANEXO I 

ORGANOGRAMAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

       Prefeito  
 

Ouvidoria     

       
  

    

          
  

          

    Chefia de Gabinete  
    

      

    
  

      

      
      

 
  

      FAMGP 

    Relações Públicas 
      

  
     

     
      

Administração Indireta 
      

      
     

 
     

  

         
  

     
     

SAMAE 

    Controle Interno 
    

Assessoria Jurídica   
  

    
  

      

 
                                    

  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Secretaria 

Municipal de 

Administraçã

o e Fazenda  

 

Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvime

nto 

Econômico 

Sustentável 

 

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação, 

Esporte e 

Cultura  

 
Secretaria 

Municipal 

de Saúde  

 Secretaria 

Municipal de 

Desenvolvim

ento Social  

 
Secretaria 

Municipal de 

Infraestrutura 

 Secretaria 

Municipal de 

Desenvolviment

o Rural  
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 Secretaria Municipal de 

Administração e Fazenda  

  
     

 
    

     

 
           

     

 
   

 
    Assessor 

Executivo  

  
     

 
   

 
  

 
  

     

 
                  

      

 
  

   
  

    
      

   
Departamento 

de Orçamento, 

Contabilidade 

e Patrimônio 

  Departamento de 

Compras e 

Licitações 

  
 Departamento de 

Administração 

Geral 

 

  

  

  
  

 
             

   
  

 
          

  
          

 
  

 

Divisão de 

Licitações e 

Contratos 

  
Divisão de 

Compras 

 

Divisão de 

Fiscalização 

Fazendária 

  Divisão de 

Recursos 

Humanos 
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Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico 

Sustentável 

     

  

     
       

     
       Assessor 

Executivo 
    

   
  

     

 
 

 
  

       

 
            

    

Departamento de 

Turismo 

 
   

Departamento de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

   

 

      
  

     
  

    
  

  
              

 
Divisão de 

Desenvolvimento 

Turístico  

 Divisão de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 
Divisão de 

Engenharia 

 
Divisão de 

Saneamento 
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      Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura  
   

 

          
 

      
                      

 

            
Assessor Executivo    

 

                

                               

     
    

                

      Departamento 

de Educação  

     
 

Departame

nto de 

Esportes  

 Departamen

to de 

Cultura       
     

  
  

                         
          

                                  

Divisão de 

Coordenaç

ão 

Pedagógic

a 

 

Divisão de 

Projetos e 

Programas 

Educacion

ais 

 

Divisão 

de 

Transpor

te 

Escolar  

 
Diretore

s de 

Escolas  

 Regent

e de 

Escola

s 

 
Divisão de 

Apoio ao 

Desporto  

 
Divisão de 

Fortalecime

nto Cultural 
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 Secretaria Municipal de Saúde     
      

   
            

    

         
    Assessor 

Executivo em 

Saúde 

 

        

 
  

  

       
        

    

     
    

    
      

 
    

Departamento 

de Gestão de 

Saúde   

    
 

Departamento de 

Controle de 

Regulação e 

Planejamento 

        

 

 
              

 
    

    

 
  

  
  

   
  

  
  

   

Divisão de 

Controle da 

Farmácia 

 
Divisão de 

Controle da 

Odontologia 

 
 

Divisão de 

Atendimento 

em 

Enfermagem 

 
Divisão de 

Atendimento 

à Atenção 

Básica 
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social  

 

   

        

       
Assessor Executivo 

      

 
           

 
  

    
  

Departamento de 

Coordenação do CRAS 
   

Diretor do SCFV 

Construindo Sonhos 
   

  
      

  
      

Divisão de 

Gerenciamento do SCFV 

- Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos 
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Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

 

 
   

 

 
   

      

     
    Assessor 

Executivo 
     

   

     
     

  
            

 
 

Departamento de 

Infraestrutura 

  Departamento de 

Manutenção da 

Frota 
   

             
 

  
   

  
  

  
 

Divisão de 

Serviços Urbanos 

  Divisão de 

Serviços Rurais 

 Divisão de 

Gerenciamento de 

Frota 
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 Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural  

 

 
  

 
       

   
    Assessor 

Executivo 
   

   

   
  

   

  
Departamento de Agricultura e 

Pecuária    

 

  
 

    
  

  

  
          

Divisão de Apoio ao 

Produtor Rural 

  
Divisão de 

Inspeção de 

Sanidade Animal 
  

 



104 
 

 

 

ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – SECRETARIAS E 

DEPARTAMENTOS - SIMBOLOGIA “CC”  

 

VAGAS CARGO EM COMISSÃO 

GRUPO OCUPACIONAL CONFIANÇA 

CARGO EM COMISSÃO 

“CC” 

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA  

01 Chefe de Gabinete Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Relações Públicas R$ 2.949,95 

01 Ouvidor R$ 2.949,95 

02 Assessor Jurídico R$ 5.473,24 

01 Secretário Municipal de Administração e Fazenda Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Assessor Executivo R$ 4.283,68 

01 Diretor do Departamento de Orçamento, Contabilidade e 

Patrimônio 

R$ 2.949,95 

01 Diretor do Departamento de Compras e Licitações R$ 2.949,95 

01 Diretor do Departamento de Administração Geral R$ 2.949,95 

01 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável 

Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Assessor Executivo  R$ 4.283,68 

01 Diretor do Departamento de Turismo R$ 2.949,95 

01 Diretor do Departamento de Desenvolvimento 

Sustentável 

R$ 2.949,95 

01 Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Assessor Executivo R$ 4.283,68 

01 Diretor do Departamento de Educação R$ 2.949,95 

05 Diretor de Escola  R$ 4.990,00 

05 Regente de Escola R$ 4.620,00 

01 Diretor do Departamento de Esportes R$ 2.949,95 

01 Diretor do Departamento de Cultura R$ 2.949,95 
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01 Secretário Municipal de Saúde Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Assessor Executivo em Saúde R$ 5.172,81 

01 Diretor do Departamento de Gestão de Saúde R$ 2.949,95 

01 Diretor do Departamento de Controle de Regulação e 

Planejamento 

R$ 2.949,95 

01 Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Assessor Executivo R$ 4.283,68 

01 Diretor do Departamento de Coordenação do CRAS R$ 2.949,95 

01 Diretor do SCFV Construindo Sonhos R$ 2.949,95 

01 Secretário Municipal de Infraestrutura Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Assessor Executivo R$ 4.283,68 

01 Diretor do Departamento de Infraestrutura R$ 2.949,95 

01 Diretor do Departamento de Manutenção da Frota R$ 2.949,95 

01 Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural Fixado pela Lei 2.163/2020 

01 Assessor Executivo R$ 4.283,68 

01 Diretor do Departamento de Agricultura e Pecuária R$ 2.949,95 

 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  

01 Diretor do SAMAE Fixado pela Lei 1.356/2005 

01 Superintendente - FAMGP R$ 4.283,68 
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ANEXO III 

FUNÇÕES GRATIFICADAS - DIVISÕES - SIMBOLOGIA “FG”  

 

VAGAS DIVISÕES  

GRUPO OCUPACIONAL 

CONFIANÇA 

VINCULADO AO 

DEPARTAMENTO 

FUNÇÃO 

GRATIFICADA 

“FG” 

01 Controle Interno Administração Geral 30% 

01 
Chefe da Divisão de Licitações e 

Contratos 
Compras e Licitações 30% 

01 Chefe da Divisão de Compras Compras e Licitações 30% 

01 
Chefe da Divisão de Fiscalização 

Fazendária 
Administração Geral 30% 

01 
Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos 
Administração Geral 30% 

01 
Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Turístico 
Turismo 30% 

01 
Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Sustentável 

Desenvolvimento 

Sustentável 
30% 

01 Chefe da Divisão de Engenharia 
Desenvolvimento 

Sustentável 
30% 

01 Chefe da Divisão de Saneamento 
Desenvolvimento 

Sustentável 
30% 

01 
Chefe da Divisão de Coordenação 

Pedagógica 
Educação 30% 

01 
Chefe da Divisão de Programas e 

Projetos Educacionais 
Educação 30% 

01 
Chefe da Divisão de Transporte 

Escolar 
Educação 30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Administração Geral 
Administração Geral 30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Agricultura e Pecuária 
Agricultura e Pecuária 30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Compras e Licitações 
Compras e Licitações 30% 

01 Diretor do Departamento de Controle de Regulação e 30% 
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Controle de Regulação e 

Planejamento 

Planejamento 

01 
Diretor do Departamento de 

Coordenação do CRAS 
Coordenação do CRAS 30% 

01 Diretor do Departamento de Cultura Cultura 30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Desenvolvimento Sustentável 

Desenvolvimento 

Sustentável 
30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Educação 
Educação 30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Esportes 
Esportes 30% 

01 
Diretor do Departamento de Gestão 

de Saúde 
Gestão de Saúde 30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Infraestrutura 
Infraestrutura 30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Manutenção da Frota 
Manutenção da Frota 30% 

01 

Diretor do Departamento de 

Orçamento, Contabilidade e 

Patrimônio 

Orçamento, Contabilidade e 

Patrimônio 
30% 

01 
Diretor do Departamento de 

Turismo 
Turismo 30% 

01 Diretor do SCFV Construindo 
Sonhos 

Desenvolvimento Social 30% 

05 Diretores de Escolas  Educação 35% 

05 Regente de Escolas Educação 30% 

01 
Chefe da Divisão de  Apoio ao 

Desporto 
Esportes 30% 

01 
Chefe da Divisão de Fortalecimento 

Cultural 
Cultura 30% 

01 
Chefe da Divisão de Controle da 

Farmácia 
Saúde 30% 

01 
Chefe da Divisão de Controle da 

Odontologia 
Saúde 30% 

01 
Chefe da Divisão de Atendimento 

em Enfermagem 
Saúde 30% 
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01 
Chefe da Divisão de Atendimento à 

Atenção Básica 
Saúde 30% 

01 
Chefe da Divisão de Limpeza e 

Higienização 
Saúde 30% 

01 
Chefe da Divisão de Gerenciamento 

do SCFV 
Desenvolvimento Social 30% 

01 
Chefe da Divisão de Serviços 

Urbanos 
Infraestrutura 30% 

01 
Chefe da Divisão de Serviços 

Rurais 
Infraestrutura 30% 

01 
Chefe da Divisão de Apoio ao 

Produtor Rural 
Desenvolvimento Rural 30% 

01 
Chefe da Divisão de Inspeção de 

Sanidade Animal 
Desenvolvimento Rural 30% 
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