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Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL                                                                                    

Unidade: 01001-Câmara Municipal                                                                                    

O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, integrada por Vereadores, eleitos na forma da Lei, com mandato de quatro anos, a iniciar-se no primeir

o dia do ano seguinte á sua eleição. DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL: Dispor, em Regimento Interno; Eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí - la na

forma regimental; Dar posse ao Prefeito, ao Vice -Prefeito, conhecer de sua renuncia, e afasta - los definitivamente do cargo, nos casos da lei; Conceder licença ao Prefeito

, ao Vice - Prefeito e aos Vereadores; Organizar os seus serviços administrativos; Fixar, para a legislatura subseqü  ente, a remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vi

ce - Prefeito; Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência Municipal; Solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos refere

ntes à Administração Municipal; Convocar Secretário Municipal para prestar informações sobre matéria previamente determinada e de sua competência; Outorgar títulos e h

onrarias previstos em lei, a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Município; Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito e pela Mesa Diretora, e

m noventa dias após a apresentação do Tribunal de Contas; Proceder à tomada de contas do Prefeito, Quando não apresentadas no prazo legal; Estabelecer normas sobre

despesas estritamente necessárias com transporte, hospedagem e alimentação individual e respectiva prestação de contas, quando verbas destinadas a Vereadores em mi

ssão de representação da Casa; XV - Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa; XVI - Aut

orizar o Prefeito a ausentar -se do Município por mais de quinze dias; XVII - Autorizar o Prefeito, o Vice - Prefeito e os Secretários Municipais, bem como qualquer Vereador,

a se ausentarem do território nacional, salvos deslocamentos a regiões fronteiriças do País; XVIII - Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processos

contra Secretários Municipais, nos crimes comuns de responsabilidade não conexões com o do Prefeito Municipal; XIX - Processar e julgar o Prefeito e o Vice - Prefeito, no

s crimes de responsabilidade, e os Secretários Municipais nos crimes de natureza conexa com aqueles;	XX - Declarar a perda do cargo do Prefeito, do Vice - Prefeito ou d

o Secretário Municipal, após condenação por crime comum ou de responsabilidade em sentença irrecorrível; XXI - Autoriza a celebração do convênio pelo Prefeito Municipa

l com entidades de direito público ou privado, e ratificar os que, por motivos de urgência justificada ou de comprovado interesse público, forem efetivados sem essa autoriza

ção devendo, nesse caso serem remetidos, em cinco dias, à apreciação da Câmara Municipal; XXII - Autorizar a celebração de convênios intermunicipais para modificação

de limites, viabilização de tráfego, divulgação de atos administrativos, observada a legislação componente; XXIII - Solicitar, por maioria de dois terços de seus membros, a i

ntervenção estadual, para garantir o livre exercício de suas atribuições; XXIV - Suspender no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo municipal, declarados inc

onstitucionais por decisão judicial definitiva; XXV - Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os de administração indireta; XXVI - Zelar pela pr

eservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes; XXVII - Estabelecer sua sede, ou transferi - lá, temporariamente; XXVIII - Dis

por sobre sistema de previdência dos seus membros e servidores, autorizando convênio com outras entidades; XXIX - Processar e julgar os Vereadores, nos termos desta

Lei Orgânica; XXX - Representar ao Procurador Geral da Justiça, mediante provação de dois terços de seus membros, contra o Prefeito, o Vice - Prefeito e Secretário Muni

cipal, pela prática de crime contra administração pública; XXXI - Autorizar referendo ou plebiscito; XXXII - Decidir sobre a perda de mandato de Vereador, por voto secreto e

maioria de dois terços, nas hipóteses previstas nesta Lei Orgânica;

[Campo de Atuação]

Legislação:

As atribuições da Câmara Municipal com maior especificidade estão contidas no artigo 20 da  Lei Orgânica Municipal de 22 de Maio de 1993.

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO                                                                                

Unidade: 02001-Gabinete do Prefeito                                                                                

Representa o P. Executivo Municipal é responsável pela gestão pública, delibera sobre legislações de interesse do município nas áreas de planejamento, orçamento e gest

ão e exerce o controle interno, são unidades vinculadas: DIR DE GABINETE: representa política e socialmente a Prefeitura e o Prefeito, PROC JURÍDICA: responsável por

todas as atividades jurídicas da Prefeitura, ASSES CONTABIL: Supervisionar, coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral da prefeitura, ASSES MUNICI

PAL: cumpre assessorar a Prefeitura junto a órgão político-administrativa inclusive na Capital do Estado, CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL: Organizar e controlar as

unidades administrativas, Realiza atos da administração em obediência aos princípios constitucionais de legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralida

de, eficácia, eficiência e publicidade.

[Campo de Atuação]

Legislação:

Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal 305 de 24/05/2007

Unidade: 02002-Destacamento da Polícia Militar                                                                     

Unidade administrativa vinculada ao órgão Gabinete do Prefeito tem por finalidade manter a segurança pública no município, através do custeio do destacamento da Polícia

Militar responsáveis pela ordem e disciplina de civis, localizado no setor urbano de Santa Carmem-MT.

[Campo de Atuação]

Legislação:

Lei Municipal 310/2007- LDO 2008

Órgão: 03-SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS                                                       

Unidade: 03001-Diretoria de Administração                                                                          

a) Competência: unidade incumbida do planejamento de todas as ações de natureza econômica, assessoramento do Chefe do Executivo, na execução e controle de todo o

Plano de Governo, da administração dos próprios móveis e imóveis da Prefeitura, de Pessoal, e encarregada da política econômica e financeira do Município. b) Atribuições

: elaborar ou promover a elaboração, bem como coordenar a execução dos planos e projetos de interesse da administração do Município, juntamente com as unidades mun

icipais, órgãos regionais, estaduais e federais; coordenar a economia e as finanças do Município, adquirir, guardar, distribuir e controle de todo o material de consumo utiliza

do na Prefeitura, controle das obras e controle da manutenção dos bens móveis da Prefeitura .

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 24/05/2007

Unidade: 03002-Diretoria de Planejamento                                                                           

a) Competência: unidade incumbida do planejamento de todas as ações de natureza econômica, assessoramento do Chefe do Executivo, na execução e controle de todo o

Plano de Governo, da administração dos próprios móveis e imóveis da Prefeitura, de Pessoal, e encarregada da política econômica e financeira do Município. b) Atribuições

:  A elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do Município; prestar apoio quando solicitada pelas demais unidades da Prefeitura

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305 DE 24/05/2007
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na elaboração de projetos, exercer atividade referentes a lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e demais rendas municipais, controle e escrituração contábil

da Prefeitura e no assessoramento geral em assuntos fazendários e demais atividades que lhe for conferidas pelo Chefe do Executivo.

Unidade: 03003-Posto de Controle Municipal                                                                         

Unidade orçamentária com atribuição de dirigir, organizar e controlar as atividades da divisão que chefia, Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos relacionados ao

DETRAN-MT; Apresentar e encaminhar ao seu superior imediato relatório sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na divisão; Assinar e revisar documentos nece

ssários à execução dos serviços ligados à divisão e controlar sua utilização;  Executar tarefas afins  de interesse da municipalidade.

[Campo de Atuação]

Legislação:

Órgão: 04-SEC. MUNICIPAL DE EDUC, CULTURA, DESPORTO E LAZER                                                   

Unidade: 04001-Diretoria Administrativa Educacional                                                                

a) - Competência: unidade responsável pelas ações inerentes à educação, cultura, esporte e lazer do Município.

b) - Atribuições: proceder a instalação e manutenção de estabelecimentos municipais de ensino; a execução do Plano Municipal de Ensino; a manutenção da biblioteca pú

blica municipal e museus; a elaboração e execução dos programas desportivos e recreativos, para maior desenvolvimento do esporte nas suas diversas modalidades; a

manutenção de recursos de caráter profissional; a difusão cultural em geral; a realização de outras atividades inerentes a Secretaria, que lhe forem determinadas pelo Pre

feito Municipal.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305 DE 24/05/2007

Unidade: 04003-Coordenadoria e Assessoria Pedagógica                                                               

Exercer a coordenação, controle e orientação dos trabalhos de uma Coordenadoria Geral ligados a educação. Atribuições: fornecer orientação técnica e administrativa as U

nidades Escolares publicas e privadas; assessorar técnica e administrativa as Unidades Escolares públicas e privadas,orientar e acompanhar a aplicação da legislação edu

cacional e administrativa as unidades escolares públicas e privadas, assessorar as secretarias municipais de educação (SME) quanto a aplicabilidade da legislação educac

ional e administrativa avindas do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria de Municipal de Educação, orientar e acompanhar as escolas do Sistema Municipal de

Ensino na elaboração e execução da matriz curricular, calendário escolar, quadro de pessoal, regimento escolar e demais documentos necessários e de interesse da escol

a; aprovar os documentos mencionados no caput quando se trata de estabelecimento privados e em se tratando de escolas públicas a aprovação dar-se-á pelo Conselho

Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE); monitorar, bimestralmente (in loco) as Escola da Rede  Municipal de Ensino.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305 DE 24/05/2007

Unidade: 04004-F U N D E B - Fundo de Manut e Desenvolv da Educ Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

Unidade vinculada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer tem a finalidade de registrar contabilmente em unidade orçamentária própria os gastos re

alizados com ensino básico com recursos do FUNDEB, objetivando a evidenciação e transparência da aplicação destes recursos.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL Nº  299 DE 04/04/2007, LEI 11494 DE 20/06/2007 EMENDA  CONSTITUCIONAL Nº 53 E ADCT 60 DA CF

Unidade: 04005-Divisão de Cultura                                                                                  

Dirimir, organizar e controlar as atividades culturais do município.

ATRIBUIÇÕES: Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; Elaborar projetos culturais, procurando com isso incentivar a cultura, Apresentar e encaminhar ao seu su

perior imediato relatório sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no respectivo  próprio municipal; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305 DE 24/05/2007

Unidade: 04006-Coordenadoria de Esporte e Lazer                                                                    

Unidade vinculada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer promove atividades desportivas no município, mantem o esporte educacional e comunitár

io, oportuniza aos municípes meios de lazer e práticas e descando através do esporte.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305 DE 24/05/2007

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                          

Unidade: 05001-Departamento de Assistência Social                                                                  

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305, DE 24/05/2007
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a) - Competência: unidade encarregada de planejar, executar e coordenar todas as ações da política de Assistência Social do Município, oferecendo proteção à família, à m

aternidade, à infância, à adolescência e à velhice, com recursos das esferas, Municipal, Estadual, Federal e organizações de assistência social e profissionais habilitados n

a forma da legislação do Serviço Social.

b) - Atribuições: Prestar os serviços assistenciais que visem a melhoria de vida da população e cujas ações sejam voltadas para as necessidades básicas do indivíduo, obs

ervando sempre os princípios da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS; normatizar as ações e regular a prestação de serviços no campo da Assistência Social no Mun

icípio; zelar pelo sistema descentralizado e participativo da Assistência Social; elaborar e executar o Plano de Assistência Social do Município; prestar assessoramento técni

co às entidades e organizações de assistência social do Município; elaborar e executar os projetos de enfrentamento a pobreza, incluindo parceria com as organizações da

sociedade civil; avaliar a Política Social do Município, visando assegurar a aplicação dos recursos.

Unidade: 05002-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS                                                        

Unidade vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social tem por finalidade registrar contabilmente em unidade orçamentária própria os custos dos programas vincul

ados ao FMAS, para transparecer a forma de aplicação de recursos recebidos fundo a fundo, com finalidades específicas assistênciais.

[Campo de Atuação]

Legislação:

Lei Municipal 062 de 15 de abril de 1997- LEI MUNICIPAL 329/2008 LDO 2009

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                       

Unidade: 06001-Diretoria de Saúde                                                                                  

a) - Competência: unidade encarregada de administrar todas as ações concernentes à saúde pública do Município.

b) - Atribuições: promover a prestação dos serviços de assistência médico-odontológica à população do Município; encaminhar aos postos de saúde, as pessoas que nece

ssitam de tratamento e internamento médico; fiscalizar a aplicação dos auxílios e repasses financeiros consignados no orçamento municipal para entidades de assistência

médico-hospitalar; promover inspeções de saúde nos servidores municipais; realizar os serviços de fiscalização sanitária, em conformidade com a legislação específica vi

gente; recomendar ao Prefeito as medidas necessárias para saneamento de áreas insalubres e executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder

Executivo na área de saúde  e saneamento.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305, E 24/05/2007

Unidade: 06002-Fundo Municipal de Saúde - FMS                                                                      

Unidade Orçamentária vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, registra contabilmente em unidade própria as receitas arrecadadas e despesas realizadas para realizaçã

o dos programas vinculados ao FMS que objetivam a prestação de serviços diretamente ligada aos municípes, atendendo a demanda no município de Santa Carmem-MT.

[Campo de Atuação]

Legislação:

Lei Municipal 025/1997 e Emenda Constitucional 29 de 13 de Setembro de 2000.

Órgão: 07-SEC  MUN  AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                           

Unidade: 07001-Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente                                                            

a) - Competência: unidade encarregada de exercer a política agropecuária e do meio-ambiente do município.

b) - Atribuições: apoiar e dar assistência ao setor agropecuário do município, visando o incentivo ao uso racional do solo, subsolo, da água, da fauna, da flora e do ar no m

eio rural do município; promover a participação da sociedade agrícola organizada na busca do aumento da produção agropecuária com uso de tecnologia moderna, visando

o desenvolvimento rural harmônico com os recursos naturais; incentivar a iniciação de unidades armazenadoras e agro-industriais no município, visando o fortalecimento e

conômico das atividades rurais, dar assistência técnica aos produtores rurais do município, orientando e assistindo os produtores nas suas organizações associativas; asse

ssorar associações agro-rurais na busca de recursos junto a outras esferas de governo, que visem a melhoria da comunidade rural do Município; promover as ações que vis

em o melhoramento do meio ambiente urbano; promover a manutenção do horto florestal; criar e administrar campos de pesquisa agropecuários, bem como, hortifrutigrang

eiros, manter atualizado o perfil sócio-econômico voltado a área rural.Tem como finalidade promover o estímulo e a diversificação econômica, através de difusão de novas t

écnicas industriais e comerciais, realizando parcerias com o empresariado, em nível municipal, regional e nacional, bem como empresa estrangeiras, implementando incent

ivos diversos e insumos necessários ao pleno desenvolvimento das atividades industriais e comercias, abrindo perspectivas mais amplas no mercado de trabalho.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305, DE 24/05/2007

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                   

Unidade: 08001-Diretoria de Oficina                                                                                

a) Competência/atribuição: executar os serviços de pavimentação, assim como as respectivas obras preliminares, galerias, guias e sarjetas e obras afins, serviços atinentes

a projetos de abertura e conservação de vias municipais, fiscalizar obras públicas e particulares, direta ou indiretamente, promover a conservação e manutenção da ilumina

ção pública, fazer a conservação de parques, jardins e cemitérios; promover a manutenção da indústria de artefatos de cimento e pré-moldados, responder pelas edificaçõe

s dos prédios municipais e supervisionar técnicas e administrativas dos órgãos subordinados.

[Campo de Atuação]

Legislação:

LEI MUNICIPAL 305, DE 24/05/2007

Unidade: 08002-Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais                                                              

Legislação:

Lei Municipal 305 de 24/05/2007
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a) Competência/atribuição: executar os serviços de pavimentação, assim como as respectivas obras preliminares, galerias, guias e sarjetas e obras afins, serviços atinentes

a projetos de abertura e conservação de vias municipais, fiscalizar obras públicas e particulares, direta ou indiretamente, promover a conservação e manutenção da ilumina

ção pública, fazer a conservação de parques, jardins e cemitérios; promover a manutenção da indústria de artefatos de cimento e pré-moldados, responder pelas edificaçõe

s dos prédios municipais e supervisionar técnicas e administrativas dos órgãos subordinados.

[Campo de Atuação]

ALESSANDRO NICOLI

Prefeito Municipal
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