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LEI Nº 437/2011 

DATA: 03 DE JUNHO DE 2011 

 

SÚMULA : “DISPÕE SOBRE A NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

DO PODER EXECUTIVO DE SANTA CARMEM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito do Município de SANTA CARMEM, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 

ele sanciona e pública a seguinte Lei: 

 

TITULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - A ação do Poder Executivo Municipal orientar-se-á no 

sentido de contribuir para a promoção do desenvolvimento sócio-econômico 

local, visando propiciar uma melhor qualidade de vida aos munícipes de 

Santa Carmem. 

Parágrafo Único - O disposto no caput desse artigo terá como 

diretriz maior o planejamento e a execução de ações integradas entre as 

unidades administrativas que desenvolverão suas atividades em consonância 

com os princípios econômicos, sociais e ambientais. 

  Art. 2º - O objetivo do Poder Executivo de Santa Carmem é o de 

melhorar as condições de trabalho de seus recursos humanos 

(colaboradores), permitindo uma operacionalização das ações de governo 

com o máximo de eficiência e com o mínimo de dispêndio e risco. 
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  Art. 3º - Toda e qualquer atividade do Poder Executivo Municipal 

será norteada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, com vistas ao planejamento, organização, 

coordenação, delegação de competência e controle de suas atividades. 

  Parágrafo Único - As atividades do Poder Executivo Municipal, 

assim como a elaboração e execução de planos e programas governamentais 

serão objeto de permanente coordenação, em todos os níveis 

administrativos.  

  Art. 4º - O Poder Executivo adotará o Planejamento como 

método e instrumento de integração, presteza e racionalização de suas 

ações. 

  I - o Planejamento compreenderá a elaboração dos seguintes 

instrumentos básicos: 

  a - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

MUNICIPAL, com o objetivo de preparar o Município para desempenhar o 

papel de promotor e líder do processo de desenvolvimento no âmbito local; 

  b - PLANO PLURIANUAL, que estabelecerá as diretrizes, os 

objetivos e as metas da administração municipal, conforme o determinado 

no artigo 165, inciso I, da Constituição Federal; 

  c - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, que compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo despesa 

de capital, para o exercício financeiro subseqüente, conforme determinado 

no artigo 4º da Lei Complementar 101 – LRF e regulamentado na Lei 

Orgânica Municipal; 

   d - ORÇAMENTO ANUAL, que compreenderá o orçamento 

fiscal, referente aos poderes Legislativo e Executivo, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Executivo Municipal, conforme estabelecido no artigo 5º da Lei 

Complementar 101 – LRF e regulamentado na Lei Orgânica de Santa 

Carmem.   

  Art. 5º - A ação de Planejamento será exercida em todos os 

níveis hierárquicos da Administração, mediante a atuação dos chefes 

vinculados às unidades administrativas. 
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   Art. 6º - A delegação de competência será implementada como 

instrumento de descentralização administrativa, objetivando assegurar 

maior rapidez e objetividade aos processos de execução e decisão, assim 

como a transferência da responsabilidade executiva dos atos e fatos 

administrativos. 

  Art. 7º - A Administração Municipal recorrerá sempre que 

possível e admissível, a entidades do setor privado, mediante concessão, 

permissão, ou convênio, para execução de obras e serviços evitando, dessa 

forma, novos encargos permanentes e a ampliação desnecessária do seu 

quadro de servidores. 

  Art. 8º - A Administração Municipal procurará elevar a 

produtividade dos seus recursos humanos através de capacitação continuada 

objetivando, com isso, a valorização e profissionalização de seu efetivo. 

  Art. 9º - Os Serviços Municipais deverão ser permanentemente 

aperfeiçoados, através da modernização, da racionalização dos métodos de 

trabalho e da inserção de técnicas de gerenciamento das rotinas, 

objetivando proporcionar melhor atendimento ao público.  

  Parágrafo Único - Este gerenciamento compreenderá, 

principalmente: 

  I - o acompanhamento pelos níveis de chefia da execução dos 

programas, projetos e atividades e da observância das normas que regulam 

as atividades municipais; 

  II - o acompanhamento da regularidade na aplicação dos 

recursos financeiros e a guarda do patrimônio municipal.      

 

TITULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA 
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  Art. 10 - Para desenvolver as suas atividades legais e 

constitucionais o Poder Executivo Municipal disporá de unidades 

organizacionais próprias da Administração Direta, integradas segundo a sua 

natureza e área de atuação, e de Entidades da Administração Indireta. 

  § 1º - O Poder Executivo será Exercido pelo Prefeito Municipal. 

  § 2º - Auxiliarão diretamente o Prefeito Municipal, no exercício 

de suas funções, o (a) dirigente principal da entidade da Administração 

Indireta, o Diretor (a) de Gabinete, o Procurador (a), o Controlador (a) 

Interno, o Assessor (a) Municipal e os Secretários (as) Municipais. 

   Art. 11 - A Administração Direta compreende o exercício das 

atividades de Gestão Pública Municipal executada diretamente pelas 

unidades administrativas, a saber: 

  I – Diretoria de Gabinete, órgão de primeiro nível hierárquico, 

responsável pelo planejamento, apoio e orientação direta ao Prefeito, para o 

bom desempenho de funções de acompanhamento e controle normativo das 

ações intersetoriais; 

  II - Secretarias Municipais de Natureza Meio, Fim e de Fomento, 

órgãos de segundo nível hierárquico, com ações de comando, coordenação, 

execução, controle e orientação normativa das decisões de sua área de 

atuação; 

  III - Unidades de Deliberação, Consulta e Orientação ao Prefeito 

Municipal nas suas Atividades Administrativas. 

  Art. 12 - As Unidades Administrativas da Administração Direta 

estão hierarquicamente distribuídas em: 

 Secretarias; 

 Diretorias; 

 Coordenadorias; 

 Departamentos; 

 Divisões. 

  Parágrafo Único - A nova Estrutura Organizacional reorganiza 

as atividades da Administração Municipal em: 
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 Órgãos de Assessoramento Superior;  

 Secretarias de Natureza Meio - (Apoio Administrativo e 

Financeiro);  

 Secretarias de Natureza Fim - (Apoio a Cidadania e ao 

Social); 

 Secretarias de Natureza de Fomento - (Apoio ao 

Desenvolvimento Econômico); 

 Órgãos Colegiados; 

 Entidades da Administração Indireta. 

  Art. 13 - A Administração Indireta compreenderá as entidades 

tipificadas na Legislação das Autarquias. 

 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS 

 

    Art. 14 - A Estrutura Organizacional do Município de 

Santa Carmem compreende: 

 

  I – GABINETE DO PREFEITO 

 

  II – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR  

 Diretoria de Gabinete 

 Procuradoria Jurídica  

 Controladoria Interna 

 Assessoria Municipal 

 Comissão Permanente de Licitação 

 

  III – SECRETARIAS DE NATUREZA MEIO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 Diretoria de Planejamento  

 Diretoria de Trânsito  

 Diretoria de Administração  

 Departamento de Pessoal  

 Departamento de Compras  

 Divisão de Almoxarifado  

 Diretoria de Contabilidade  

 Departamento de Acompanhamento Orçamentário  

 Departamento de Patrimônio  

 Departamento de Controle do Aplic 

 Diretoria de Finanças 

 Departamento de Tributação 

 Departamento de Tesouraria 

 Departamento de Fiscalização Municipal 

IV - SECRETARIAS DE NATUREZA FIM 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 Diretoria de Escola 

 Coordenadoria de Escola 

 Departamento de Compras 

 Coordenadoria de Assessoria Pedagógica  

 Departamento de Orientação Pedagógica 

 Coordenadoria de Creche 
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 Coordenadoria de Cultura 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Estratégia de Saúde da Família 

 Centro de Saúde 

 Unidade Descentralizada de Reabilitação 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PUBLICOS 

 Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais  

 Departamento de Obras Urbanas 

 Departamento de Obras Rurais 

 Diretoria de Oficina Mecânica 

 Divisão de Manutenção 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Departamento de Programas Especiais  

 Departamento de Programas Sociais e Habitação 

 Centro de Referência  

 

V - SECRETARIAS DE NATUREZA DE FOMENTO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO 

AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 Departamento de Agricultura 

 Departamento de Meio Ambiente  

 Divisão de Fiscalização Ambiental 
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 Departamento de Indústria e Comércio 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO 

 Departamento de Esporte e Lazer  

 Departamento de Apoio ao Turismo 

 

VI - ORGÃOS COLEGIADOS 

 Conselhos Municipais 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano  

 

VII - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 

Art. 15 - Fica adotada a seguinte nomenclatura para os titulares 

dos cargos nas unidades organizacionais abaixo mencionadas: 

 

NOME DA UNIDADE ORGÂNICA NOME DO TITULAR 

Secretaria Municipal Secretário (a) 

 Procuradoria Procurador (a) 

 Controladoria Controlador (a) 

Diretoria Diretor (a) 

 Departamento Chefe de Departamento 

 Divisão Chefe de Divisão 

 

 

CAPITULO III 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
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SEÇÃO I 

DO GABINETE DO PREFEITO 

 

  Art. 16 - O Gabinete do Prefeito é o órgão que tem por 

competência a coordenação, o assessoramento, a organização, o controle e 

a execução da representação política, social e administrativa do Prefeito. 

  Parágrafo único - Ficam criados dentro do Gabinete do Prefeito 

os Órgãos de Assessoramento Superior. 

 

SEÇÃO II 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

 

SUBSEÇÃO I 

DA DIRETORIA DE GABINETE  

 

Art. 17 – Á Diretoria de Gabinete compete: 

I - supervisionar, coordenar e controlar as atividades das 

unidades da Administração Direta em consonância com as diretrizes, metas 

e políticas estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, bem como 

assessorar o Prefeito no âmbito de sua competência; 

II - promover as atividades institucionais do Poder Executivo 

Municipal com outros municípios e com outros Poderes e esferas de 

governo; 

  III - implementar a política de Relações Públicas do Prefeito e o 

assessoramento às unidades administrativas em assuntos de comunicação 

social; 

IV – atender e fazer encaminhar os interessados às unidades 

competentes da Prefeitura, para atendimento ou soluções de consultas ou 

reivindicações; 
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V – registrar e controlar audiências públicas do Prefeito; 

VI – manter o Prefeito informado sobre noticiário de interesse da 

Prefeitura; 

VII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

  VIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

  IX - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único: Fica criado dentro da Diretoria de Gabinete o 

seguinte cargo: 

 01 (um) cargo de Diretor (a) de Gabinete. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA PROCURADORIA JURÍDICA 

 

Art. 18 - Compete à Procuradoria Jurídica: 

I - representar e defender em juízo ou fora dele os direitos e 

interesses do Município; 

II - efetuar a cobrança da dívida ativa, pelas vias judiciais ou 

extrajudiciais; 

III - emitir pareceres sobre projetos de leis, justificativas de 

vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza 

jurídica; 

IV - emitir pareceres nos processos de licitações, inclusive nos 

eventuais recursos interpostos por terceiros;     

V - assessorar o Prefeito nos atos jurídicos relativos à 

desapropriação, aquisição e alienação de bens imóveis e nos contratos em 

geral; 
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VI - participar de sindicâncias e processos administrativos e dar-

lhes a orientação jurídica conveniente; 

VII - atender consultas de ordem jurídica que lhe forem 

encaminhadas pelos diferentes órgãos da administração municipal, emitindo 

parecer a respeito, quando for o caso; 

VIII - manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem 

como a legislação federal e estadual de interesse do município; 

IX - orientar e preparar processos administrativos, elaborar 

minutas de contratos e outros atos jurídicos solicitados;  

X - participar, assessorar e emitir parecer sobre os processos de 

desapropriações amigáveis ou judiciais de bens declarados de utilidade 

pública;  

XI - orientar na cobrança judicial da dívida ativa;  

XII - assessorar o Prefeito e os Secretários Municipais em 

quaisquer outras matérias de sua competência; 

XIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Procuradoria;  

  XVII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Procuradoria;  

  XVIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único - Fica criado na Procuradoria Jurídica o 

seguinte cargo: 

 1 (um) Cargo de Procurador (a) Jurídico Municipal 

 

SUBSEÇÃO III 

DA CONTROLADORIA INTERNA 

 

Art. 19 - A Controladoria Interna, em razão da auto tutela que a 

administração tem sobre seus próprios atos, e os de seus agentes compete: 
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I - exercer atuação prévia, concomitante e posterior aos atos 

administrativos do Poder Executivo Municipal, com objetivo de avaliar a ação 

governamental e a gestão fiscal de seus administradores, por intermédio do 

acompanhamento contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 

patrimonial, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à 

eficiência, à aplicação das subvenções e à renuncia de receitas; 

II - avaliar o cumprimento dos objetivos e metas previstas no 

Plano Plurianual;  

III - verificar o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - LDO;  

IV - controlar a execução orçamentária anual;  

V – exercer o controle das operações de crédito, bem como dos 

direitos e haveres municipais;  

VI - verificar periodicamente, a observância do limite da despesa 

total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao 

respectivo limite, bem como a inscrição em restos a pagar;  

VII - verificar as providências tomadas para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;  

VIII - controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação 

de ativos;  

IX - avaliar os procedimentos adotados para a realização da 

receita e da despesa pública;  

X - verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;  

XI - controlar a destinação de recursos para os setores público e 

privado;  

XII - avaliar o montante da dívida e as condições de 

endividamento do Município;  

XIII - verificar a escrituração das contas públicas;  

XIV - acompanhar a gestão patrimonial e apreciar o relatório de 

gestão fiscal, assinando-os; 
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XV - avaliar os resultados obtidos pelos administradores na 

execução dos programas de governo e aplicação dos recursos 

orçamentários;  

XVI - apontar as falhas dos expedientes encaminhados e indicar 

as soluções;  

XVII - orientar e expedir atos normativos para Órgãos Setoriais;  

XVIII - assegurar a execução das atividades do Poder Executivo 

Municipal, incumbindo-lhe, em nível de assessoramento, manifestar-se 

mediante relatórios, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos 

voltados a orientar as ações governamentais, bem como identificar e sanar 

as possíveis irregularidades encontradas; 

XIX - fiscalizar e fazer a tomada de contas dos encarregados de 

movimentação de dinheiro e outros valores; 

XX - assistir prontamente ao Prefeito no desempenho de suas 

atribuições, prestando-lhe esclarecimentos quanto aos assuntos e 

providências que sejam atinentes à defesa do patrimônio público municipal, 

ao controle interno, à auditoria pública, à prestação de contas, à prevenção 

e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da 

transparência da gestão; 

XXI - dar o devido andamento às representações ou denúncias 

fundamentadas que receber, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao 

patrimônio público municipal, velando por seu integral deslinde; 

XXII - sempre que constatar omissão de autoridade competente 

deverá requisitar ao Prefeito Municipal, por seu titular, a instauração de 

sindicância, definindo os procedimentos e processos administrativos e 

avocando aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal, para a aplicação das penalidades administrativas cabíveis; 

XXIII - encaminhar ao Procurador (a) Jurídico do Município os 

casos comprovados de improbidade administrativa e todos quantos 

recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras 

providências a cargo daquele órgão; 

XXIV - cientificar o Prefeito das irregularidades verificadas, e 

registradas em seus relatórios, atinentes a atos ou fatos, atribuíveis a 
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agentes da Administração Pública, dos quais haja resultado, ou possa 

resultar, prejuízo ao erário; 

XXV - verificar o nascimento e a extinção de direitos e 

obrigações quanto à observância de disposições legais; 

XXVI - verificar a eficiência e a exatidão dos controles contábeis, 

financeiros, orçamentários e operativos, examinando ainda se o registro da 

execução dos programas obedece às disposições legais e às normas de 

contabilidade estabelecidas para o serviço público; 

XXVII - prestar orientação aos setores a serem visitados pelo 

Sistema de Controle Interno visando à eficiência de seus programas e 

atividades; 

XXVIII - avaliar periodicamente as ações da Controladoria do 

Sistema de Controle Interno, buscando o seu fortalecimento e eficácia, a fim 

de evitar erros, fraudes e desperdícios; 

XXIX - acompanhar a implementação das soluções indicadas;  

XXX - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional; 

XXXI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Controladoria;  

  XXXII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Controladoria;  

  XXXIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único - Fica criado na Controladoria Interna o 

seguinte cargo: 

 1 (um) Cargo de Controlador (a) Interno. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA ASSESSORIA MUNICIPAL 
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Art. 20 – Á Assessoria Municipal compete: 

I – assessorar o Prefeito junto a órgão político-administrativo 

inclusive na Capital do Estado; 

II – assistir ao Prefeito nas funções político-administrativas, 

cabendo-lhe especialmente, o assessoramento para os contatos com as 

demais unidades da Prefeitura, com munícipes, entidades e associações de 

classe; 

III – atender e fazer encaminhar os interessados às unidades 

competentes da Prefeitura, para atendimento ou solução de consultas ou 

reivindicações; 

IV – registrar e controlar audiências públicas do Prefeito; 

V - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Controladoria;  

  VI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Assessoria;  

  VII - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único - Fica criado na Assessoria Municipal o 

seguinte cargo: 

 1 (um) Cargo de Assessor (a) Municipal. 

 

SUBSEÇÃO V 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Art. 21 – Compete à Comissão Permanente de Licitação: 

  I - realizar na forma das instruções específicas as diversas 

modalidades de licitação para aquisição de materiais, de serviços e obras do 

Poder Público Municipal;  

  II - organizar leilões para alienação de bens municipais, 

obedecendo ao disposto na Lei Orgânica Municipal; 
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  III - promover a divulgação dos editais e a distribuição de 

Convites; 

  IV - julgar as Concorrências, Tomadas de Preços e Convites; 

  V - fornecer aos interessados, informações sobre os processos 

licitatórios dos quais tenham participado, após o julgamento e homologação; 

  VI - presidir os processos licitatórios; 

   VII - submeter ao exame do Prefeito os resultados das licitações; 

  VIII - distribuir dossiê de projetos aos concorrentes; 

  IX - executar os respectivos processos de licitações, dispensas 

ou inexigibilidades, na forma e condições estabelecidas na legislação federal 

específica;  

  X - promover o cadastro geral de fornecedores e mantê-lo 

atualizado;  

  XI - atestar os requisitos legais à condição de fornecedor;  

  XII - executar todos os processos administrativos, decorrentes 

de licitações para obras, serviços, publicidade, compras, alienações e 

locações, respeitada a modalidade licitatória cabível em cada caso e 

situação, tempestivamente;  

  XIII - executar, quando for o caso, os processos de aquisições e 

alienações, cujos valores, respectivamente, estejam aquém do limite 

estabelecido em lei;  

  XIV - executar os processos licitatórios de concessão, permissão 

ou a terceirização de serviços públicos, conforme a legislação específica;  

  XV - executar os processos para concessão de direito real de uso 

de bens imóveis, na forma da lei; 

  XVI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Comissão;  

  XVII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Comissão;  

  XVIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 
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Parágrafo único: os membros da Comissão Permanente de 

Licitação serão nomeados pelo Prefeito Municipal através de Decreto. 

 

SEÇÃO III 

DAS SECRETARIAS DE NATUREZA MEIO 

 

SUBSEÇÃO I 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

 

Art. 22 - À Secretaria Municipal de Planejamento, Administração 

e Finanças, compete tratar de todos os assuntos de ordem administrativa e 

especificamente: 

I - elaborar ou coordenar a elaboração de planos, programas e 

projetos municipais, bem como controlar sua execução; 

  II - coordenar a elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento anual, bem como acompanhar suas 

execuções; 

  III - controlar, acompanhar e avaliar sistematicamente o 

desempenho da ação programática das Secretarias Municipais, em confronto 

com seus orçamentos respectivos; 

  IV- administrar as atividades de planejamento através de 

orientação normativa e metodológica às demais Secretarias Municipais e ao 

Prefeito Municipal; 

  V - realizar e promover estudos sobre o desenvolvimento urbano 

e rural do Município; 

  VI – acompanhar e avaliar a implementação do Plano de 

Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

  VII – acompanhar e fiscalizar a elaboração e implementação do 

Plano Municipal de Desenvolvimento Industrial; 
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  VIII – realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, estudos e pesquisas com vistas à identificação do 

cumprimento das diretrizes contidas no PMDU; 

  IX - propor normas e legislação sobre o uso do solo urbano, 

zoneamento urbano e regulamento das construções; 

  X - executar revisão periódica do PMDU; 

  XI - realizar e promover estudos, elaborar e propor diretrizes 

para melhor ocupação e urbanização dos imóveis do Município; 

  XII - realizar outros estudos exigidos pelo Prefeito; 

  XIII - promover estudos específicos da área de planejamento 

orçamentário e patrimonial, emitindo parecer ou despachos 

correspondentes; 

  XIV - organizar e manter atualizado o arquivo de informações 

gerenciais, cartográficas e sócio-econômicas municipais; 

  XV - identificar as necessidades e promover medidas cabíveis à 

modernização institucional; 

  XVI - a montagem dos processos necessários ao 

encaminhamento dos projetos elaborados pelos diversos órgãos do Município 

perante os Governos Federal e Estadual; 

XVII - exercer as atividades inerentes à administração geral dos 

recursos humanos lotados no serviço público municipal; 

XVIII - identificar as necessidades, planejar e implementar 

programas de treinamento de recursos humanos, em colaboração com os 

demais órgãos da Administração municipal, proporcionando-lhes condições 

de produtividade, segurança e bem-estar social;  

XIX - executar as atividades relativas ao tombamento, registro, 

inventário, proteção, controle e conservação dos bens patrimoniais do 

município; 

XX - executar as atividades e procedimentos referentes ao 

serviço de protocolo, promovendo o encaminhamento e o acompanhamento 

de todos os documentos em tramitação; 
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XXI - estabelecer os requisitos básicos e procedimentos 

administrativos referentes ao sistema de Arquivo Geral do Poder Executivo, 

especificando os tipos de documentos a serem arquivados; 

XXII - executar as atividades inerentes à limpeza, conservação e 

manutenção dos prédios próprios do município; 

XXIII - executar as atividades administrativas necessárias à 

utilização e conservação dos veículos e outros bens permanentes do Poder 

Executivo Municipal; 

XXIV - executar as atividades de prevenção de acidentes de 

trabalho; 

XXV – comunicar à Comissão Permanente de Licitação sobre 

autorizações para realização de licitações para compras, obras e serviços 

necessários às atividades dos órgãos do Município, bem como para alienação 

ou concessão e permissão de direito real de uso de bens e serviços 

municipais; 

XXVI - executar as atividades de aquisição, padronização, 

guarda, distribuição e controle de todo material de consumo utilizado pelos 

órgãos da administração; 

XXVII - organizar os bens e serviços da Prefeitura, em 

articulação com as demais secretarias; 

XXVIII - executar as atividades relativas ao recrutamento e 

seleção dos servidores, para atuarem nas unidades administrativas do Poder 

Executivo Municipal; 

XXIX - realizar as atividades de serviços gerais, tais como 

sistema de comunicação interna e externa, especialmente os serviços de 

telefonia, informática, expedição de correspondência, protocolos e arquivos;  

XXX - exercer a administração do funcionamento dos edifícios 

públicos da municipalidade, bem como sua zeladoria;  

XXXI - o planejamento operacional e a execução da política 

econômica, tributária e financeira do Município; 

XXXII - manter boas relações com os contribuintes; 
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XXXIII - o assessoramento ao Prefeito e às unidades 

administrativas do Município em assuntos relativos à execução orçamentária 

e finanças; 

XXXIV - a gestão da legislação tributária e financeira do 

Município; 

XXXV - a inscrição e cadastramento dos contribuintes, bem como 

a orientação dos mesmos, o lançamento, a arrecadação e a fiscalização dos 

tributos devidos ao Município; 

XXXVI - efetuar a inscrição em dívida ativa; 

XXXVII - o recebimento, a guarda e movimentação de 

numerários e outros valores pertencentes ao Município; 

XXXVIII - acompanhar a execução do Plano Plurianual, das 

Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual; 

XXXIX - a programação do desembolso financeiro; 

XL - o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas; 

XLI – o acompanhamento da elaboração de balancetes, 

demonstrativos e balanços, bem como da publicação de informativos 

financeiros determinados pela Constituição Federal; 

XLII - executar os serviços de registro e controle contábil; 

XLIII - a suspensão dos investimentos públicos, bem como o 

controle dos investimentos e da capacidade de endividamento do Município; 

XLIV - coordenar a gestão dos Fundos afetos à Secretaria; 

XLV - a administração das dotações atribuídas às diversas 

unidades orçamentárias, relativas ao sistema central que representa; 

XLVI – executar, implementar, fiscalizar o trânsito no Município, 

quanto ao cumprimento das normas de âmbito federal, estadual e municipal, 

através da Diretoria de Trânsito; 

XLVII - efetuar prestação de contas do Município perante os 

órgãos de controle externo; 

XLVIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria;  
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  XLIX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Controladoria;  

  L - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 23 – A Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Finanças é composta pelos seguintes órgãos: 

 Diretoria de Planejamento  

 Diretoria de Trânsito  

 Diretoria de Administração  

 Departamento de Pessoal  

 Departamento de Compras  

 Divisão de Almoxarifado  

 Diretoria de Contabilidade  

 Departamento de Acompanhamento Orçamentário  

 Departamento de Patrimônio  

 Departamento de Controle do Aplic 

 Diretoria de Finanças 

 Departamento de Tributação 

 Departamento de Tesouraria 

 Departamento de Fiscalização Municipal 

 

Art. 24 – Á Diretoria de Planejamento compete: 

I - manter banco de dados com indicadores sócio-econômicos 

que orientem as diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o 

plano plurianual;  
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II - elaborar ou coordenar a elaboração de planos, programas e 

projetos municipais no âmbito das unidades administrativas municipais, 

fornecendo suporte técnico e profissional; 

  III - coordenar a elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento anual; 

  IV- administrar as atividades de planejamento através de 

orientação normativa e metodológica; 

VI - o planejamento operacional e a execução da política 

econômica, tributária e financeira do Município; 

VII – estar atualizado no tocante a técnicas de planejamento, 

controle e organização de métodos;  

VIII - realizar estudos e pesquisas para o melhor resultado 

produtivo das atividades do governo municipal;  

IX - promover em conjunto com o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, a permanente atualização do Plano Diretor do 

Município em conformidade com o que determina o Estatuto da Cidade;  

X – estabelecer indicadores de desempenho dos planos de 

trabalho da Administração Municipal, apurando sua eficiência e 

demonstrando estatísticas de resultados;  

XI – propor a elaboração de programas de apoio ao setor 

privado, buscando promover o crescimento das atividades econômicas;  

XII - articular com os órgãos intergovernamentais, a captação de 

recursos para o financiamento de programas e projetos de desenvolvimento 

econômico, social, cultural e humano; 

XIII – propor programas de melhoria tecnológica para o 

município;  

XIV - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

  XVI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  
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  XVII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

   

Art. 25 – Á Diretoria de Trânsito compete: 

I - regulamentar o uso das vias públicas oficiais, sob a jurisdição 

do Município, planejando, projetando e controlando o tráfego e a sinalização 

nas mesmas;  

II - organizar e prestar o serviço de transporte coletivo, de 

caráter essencial, diretamente ou em regime de permissão;  

III - organizar, regulamentar e permitir a prestação de serviços 

de táxi (transporte individual de passageiros de veículos de aluguel), táxi-

lotação e transporte escolar;  

IV - manter fiscalização permanente sobre os serviços de 

transporte coletivo urbano, através do controle do cumprimento da 

legislação vigente que rege os respectivos serviços;  

V - ser o órgão executor do trânsito a que alude o artigo 8º da 

Lei Federal nº. 9.503/97, com competência sobre a circulação territorial do 

Município;  

VI - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições;  

VII - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 

veículos, pedestres, animais e promover o desenvolvimento da circulação e 

da segurança de ciclistas;  

VIII - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário;  

IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 

acidentes de trânsito e suas causas;  

X - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva 

de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;  

XI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as 

medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 
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estacionamento e paradas, previstas na legislação federal, no exercício 

regular do poder de polícia de trânsito;  

XII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, 

por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas na 

legislação federal sobre trânsito, notificando os infratores e arrecadando as 

multas que aplicar;  

XIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 

administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, 

dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas 

que aplicar;  

XIV - autorizar e fiscalizar a realização de obras e eventos que 

interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, de acordo com o 

regulamento pertinente, arrecadando as multas que aplicar;  

 XV - exercer as atividades previstas para o órgão executivo 

municipal de trânsito, conforme o disposto no parágrafo 2º, do artigo 95 da 

Lei Federal n.º 9.503/97;  

XVI - arrecadar valores provenientes da prestação de serviços de 

estada e remoção de veículos, objetos e de escolta de veículos de cargas 

superdimensionadas ou perigosas; 

 XVII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 

medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta 

e transporte de carga indivisível;  

XVIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas 

impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do 

licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e 

de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;  

XIX - implantar as medidas da Política e do Programa Nacional 

de Trânsito;  

XX - promover e participar de projetos e programas de educação 

e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

CONTRAN;  
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XXI - planejar e implantar medidas para redação da circulação 

de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão 

global de poluentes;  

XXII - registrar e licenciar, na forma de legislação, ciclomotores, 

veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, 

autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de 

infrações;  

XXIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão 

humana e de tração animal;  

XXIV - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional 

de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;  

XXV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos 

produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga;  

XXVI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial 

para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para 

a circulação desses veículos;  

XXVII - planejar e executar a educação de trânsito nas escolas; 

XXVIII - cumprir a programação da Semana Nacional de 

Trânsito, já estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro; 

XXIX - controlar o prazo de validade das carteiras de habilitação 

(CNH) dos motoristas de ônibus do transporte escolar; 

XXX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXXI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

XXXII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

XXXIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 26 – Á Diretoria de Administração compete: 
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  I - orientar aos órgãos do Poder Executivo quanto à maneira de 

formular requisição de material; 

  II - orientar e supervisionar todos os serviços dos 

Departamentos e zelar pela sua boa ordem, regularidade e atualização; 

  III - propor as providências a serem tomadas para apuração de 

desvios eventualmente verificados; 

  IV - transmitir aos Chefes de Departamento e demais servidores 

as ordens do Prefeito ou do Próprio Secretário; 

  V - organizar e manter o Protocolo e Arquivo Geral da Prefeitura 

Municipal;  

  VI - promover a abertura e executar a remessa dos processos 

administrativos aos diversos órgãos da administração direta;  

  VII - manter rigoroso e completo controle de movimentação dos 

processos administrativos;  

  VIII - administrar os serviços e encargos gerais do Município;  

  IX - administrar os serviços de utilidade pública, de sua 

competência;  

  X - propor estudos e planos para modernização da administração 

pública municipal visando à racionalização das despesas públicas;  

  XI - coordenar a administração de materiais, compreendendo os 

procedimentos de aquisição, guarda e distribuição de materiais permanentes 

e de consumo;  

  XII - coordenar a administração de serviços gerais, 

compreendendo guarda e manutenção dos prédios públicos;  

  XIII - analisar a viabilidade econômica de realizar consertos e 

recuperação de equipamentos, máquinas e veículos;  

  XIV - coordenar e executar o serviço de copa e cozinha, 

requisitando materiais, realizando reposição permanente dos mesmos nos 

diversos órgãos do Poder Executivo; 

  XV - gerenciar o sistema de comunicação externa e interna 

(telefonia); 
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  XVI - coordenar a recepção de pessoas que procurarem a 

Prefeitura, ouvindo-as e encaminhando-as aos setores responsáveis; 

  XVII - gerenciar os serviços de xerografia / reprodução de 

documentos; 

  XVIII - manter em perfeito estado de conservação as unidades 

prediais do Poder Executivo Municipal; 

  XIX - manter diretamente, ou através de terceiros, a limpeza e 

higiene das instalações, móveis e equipamentos do Poder Executivo 

Municipal; 

  XX - promover a vigilância sobre as instalações elétricas, 

telefônicas e hidráulicas do Paço Municipal e providenciar para que 

funcionem regularmente; 

  XXI - promover a abertura e fechamento das repartições 

municipais nas horas regulamentares; 

  XXII - promover a escala de vigilância diurna e noturna do Paço 

Municipal; 

  XXIII – providenciar a execução de serviços de instalações 

elétrico-prediais em obras públicas; 

  XXIV - promover o reparo dos equipamentos elétricos da 

administração pública; 

  XXV - promover os serviços de zeladoria e vigilância de próprios 

municipais;  

  XXVI - controlar os prazos de permanência dos documentos nos 

órgãos que os estejam processando, fazendo comunicar aos responsáveis os 

casos de inobservância dos prazos estabelecidos; 

  XXVII - assessorar a montagem de projetos e orçamentos, para 

a realização de Convênios; 

  XXVIII - manter contato com estabelecimentos bancários para 

tratar de assuntos referentes aos Convênios assinados pelo Poder Executivo; 

XXIX - assistir o Secretário nas atividades administrativas; 
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XXX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

  XXXI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

  XXXII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

  XLI - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

  Parágrafo único - Estão diretamente subordinados à Diretoria 

de Administração o Departamento de Pessoal e o Departamento de 

Compras.  

 

Art. 27 – Ao Departamento de Pessoal compete: 

I - manter articulação com os demais órgãos do Poder Executivo 

Municipal, orientando e verificando a execução das disposições legais 

referentes à política de recursos humanos; 

  II - supervisionar e coordenar as atividades de Capacitação e 

Treinamento de Pessoal do Poder Executivo Municipal;  

  III - representar o Poder Executivo Municipal, como preposto, 

nas audiências trabalhistas, quando for solicitado pela Procuradoria Jurídica; 

  IV - estudar e discutir com a Diretoria de Administração, a 

disponibilidade de recursos dentro da proposta orçamentária da área, 

relativa aos recursos humanos; 

  V - fechar e encaminhar ao Secretário de Planejamento, 

Administração e Finanças a Folha de Pagamento do efetivo municipal; 

  VI - aplicar, fazer aplicar, orientar e fiscalizar a execução de leis, 

regulamentos e demais atos referentes à política de recursos humanos do 

Poder Executivo, e estabelecer normas destinadas a uniformizar a aplicação 

da legislação vigente; 

  VII - instruir processos sobre concessão de gratificações ou 

vantagens instituídas pelo Poder Executivo ou por força de Lei; 
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  VIII - conceder, nos termos da legislação em vigor, licença aos 

servidores da Prefeitura, ouvindo em todos os casos, os órgãos onde os 

mesmos estejam lotados; 

  IX - encaminhar ou fazer encaminhar aos órgãos do Poder 

Executivo, todas as comunicações relativas aos servidores lotados na pasta; 

  X - promover o levantamento dos dados necessários à avaliação 

de desempenho dos servidores, para efeito de promoção; 

  XI - efetuar cálculos e processar a Folha de Pagamentos do 

Poder Executivo Municipal:  

  XII - acompanhar concessão de licenças por motivo de doença 

comprovada, para tratar de interesses particulares ou a pedido da 

administração; 

  XIII - acompanhar e fazer cumprir a concessão de aposentadoria 

por tempo de serviço ou outros casos previstos em lei; 

  XIV - manter atualizado o registro e histórico funcional de todos 

os servidores municipais, procedendo às devidas anotações relativas ao seu 

desempenho e demais que considerar necessárias, inclusive para efeito de 

aposentadoria e promoções; 

  XV - manter arquivo de todo expediente relativo à designação e 

dispensa de empregados em comissão; 

  XVI - manter fichário de lotação por ordem nominal/numérico e 

por órgão; 

  XVII - proceder anotações e alterações das carteiras profissionais 

do servidores regidos pela CLT; 

  XVIII - expedir documentos de identidade funcional e fornecer 

certidões; 

  XIX - promover o controle de freqüência do pessoal do Poder 

Executivo para efeito de assiduidade;  

  XX - informar a escala de férias de pessoal aprovada pelo 

Secretário de cada pasta; 

  XXI - recrutar, selecionar, admitir e proceder ao treinamento do 

pessoal do Quadro Efetivo do Poder Executivo Municipal;  
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  XXII - registrar a movimentação de pessoal e demais anotações 

funcionais pertinentes;  

  XXIII - providenciar o cumprimento das obrigações e encargos 

sociais, na forma estabelecida em lei;  

XXIV - promover a permanente atualização e aperfeiçoamento 

dos servidores municipais, por meio de métodos e técnicas de treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos; 

  XXV - promover a adequada qualificação dos recursos humanos 

existentes às exigências dos programas de trabalho, através de cursos 

específicos para cada área de atuação; 

  XXVI - identificar as necessidades de treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos, considerando, entre outros fatores, 

as exigências dos programas de trabalho das Secretarias, suas diretorias, 

departamentos e divisões; 

  XXVII - analisar propostas de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal apresentadas por órgãos da estrutura organizacional do Município; 

  XXVIII - organizar os programas de treinamento e 

desenvolvimento, compatibilizando-os em termos de cronograma; 

  XXIX - elaborar instruções especiais para execução dos 

programas de treinamento e desenvolvimento; 

  XXX - manter contato com instituições especializadas de ensino e 

treinamento de pessoal e com órgãos fiscalizadores do exercício profissional; 

  XXXI - promover a realização periódica de análises dos 

resultados e dos custos dos treinamentos executados, emitindo planilhas 

demonstrativas dos mesmos, dando conhecimento ao Secretário da pasta; 

  XXXII - elaborar normas e manuais de procedimentos; 

  XXXIII - colaborar com a Diretoria de Administração no 

desempenho de suas atribuições, em especial na realização de estudos para 

subsidiar as políticas de treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos; 
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  XXXIV - elaboração e execução de programas de formação e 

atualização de dirigentes e de pessoal para as atividades da assistência e 

assessoramento; 

  XXXV - divulgar as condições para participação nos programas; 

  XXXVI - receber e analisar os pedidos de inscrição, 

manifestando-se conclusivamente quanto ao deferimento; 

  XXXVII - providenciar o preparo de recursos didáticos; 

  XXXVIII - manter registros atualizados dos participantes de 

treinamentos; 

  XXXIX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

  XL - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

  XLI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

  XLII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

   Art. 28 – Ao Departamento de Compras compete: 

  I - analisar todos os pedidos de requisição de material pelas 

diversas unidades da Prefeitura; 

  II - acompanhar e autorizar todos os trabalhos executados pela 

Divisão de Almoxarifado; 

  III - acompanhar as aquisições de materiais, bens ou serviços, 

de acordo com a legislação vigente; 

  IV - planejar e controlar os estoques de materiais, mantendo o 

mesmo atualizado; 

  V - elaborar manual de especificações desse material, visando à 

padronização; 
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  VI - prestar o suporte necessário no preparo de requisições de 

compras de itens administrados pelas demais Secretarias; 

  VII - supervisionar e manter atualizado cadastro de 

fornecedores, com anotações de desempenho; 

  VIII - manter registro atualizado de preços de interesse das 

áreas; 

  IX - providenciar todas as medidas administrativas necessárias à 

aquisição de material, por compra direta, realizando a cotação em três 

orçamentos; 

  X - arquivar, em pastas próprias, as requisições de materiais por 

unidade administrativa; 

  XI - realizar estatística de aquisições de materiais por órgão, 

especificando os tipos de materiais mais requisitados, analisando preço e 

demais fatores que possam contribuir para um planejamento de compras e 

estocagem;  

  XII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

  XI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

  XII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

  XIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

  Parágrafo único – Está diretamente subordinada ao 

Departamento de Compras a Divisão de Almoxarifado.  

 

  Art. 29 – À Divisão de Almoxarifado compete: 

I - inventariar e verificar as condições de armazenamento do 

material estocado no almoxarifado, evitando a deterioração dos mesmos, em 

virtude de umidade, iluminação inadequada, mau aconcionamento e outros 

fatores que porventura venham a comprometer sua durabilidade; 
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  II - providenciar o suprimento, aos órgãos do Poder Executivo, 

de material de consumo e de material permanente, com autorização do 

Departamento; 

  III - averiguar a carga respectiva existente em cada unidade 

administrativa no mês de dezembro de cada ano;  

  IV - realizar conferência do material estocado no almoxarifado e 

nas unidades do Poder Executivo Municipal toda vez que ocorrer mudança de 

Chefia do Órgão responsável pelos materiais; 

  V - receber, conferir e aceitar os materiais adquiridos pela 

Prefeitura, desde que se enquadrem nas especificações do pedido; 

  VI - providenciar, sempre que necessário, o exame técnico dos 

materiais antes do seu recebimento; 

  VII - confeccionar calendário de fornecimento de material; 

  VIII - analisar o consumo de material pelos diversos órgãos do 

Poder Executivo; 

  IX - manter atualizadas as fichas de prateleiras dos depósitos; 

  X - receber as notas de entrega e as faturas dos fornecedores, e 

efetuar o seu encaminhamento à Diretoria de Contabilidade, atestando o 

recebimento e conferência do material; 

  XI - definir o estoque máximo e mínimo de materiais no 

almoxarifado, controlando-o constantemente; 

  XII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

  XIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Divisão;  

  XIV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Divisão;  

  XV - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 30 – Á Diretoria de Contabilidade compete: 
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I - classificar e escriturar os atos e fatos administrativos 

municipais, de forma analítica e sintética;  

II - empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 

orçamentários;  

III - escriturar a movimentação de recursos financeiros da 

administração de pessoal e material;  

IV - registrar, na forma prevista, as compras e alienações de 

bens municipais;  

V - apurar contas dos responsáveis por recursos financeiros, 

bens e valores;  

VI - levantar mensalmente os balancetes e anualmente o 

balanço;  

VII - contabilizar e arquivar documentos contábeis relativos à 

movimentação financeira e patrimonial do Poder Executivo;  

VIII - acompanhar, por meios legais e contábeis, a 

movimentação do Fundo de Participação dos Municípios;  

IX - contabilizar a movimentação de transferências recebidas de 

órgãos do Estado e da União, inclusive outros fundos especiais;  

X - preparar pareceres referentes à Contabilidade Pública 

Municipal;  

XI - implementar a contabilidade de custos;  

XII - disponibilizar as contas do Município, durante sessenta 

dias, anualmente, a disposição dos contribuintes municipal para exame e 

apreciação;  

XIII – manter constante interação com o Departamento de 

Controle do Aplic fornecendo as informações contábeis necessárias às 

atividades de monitoramento das contas do município; 

 XIV - elaborar os balancetes contábeis financeiros para envio ao 

Tribunal de Contas do Estado (APLIC); 
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XV - promover conferências nos diversos processos contábeis 

solicitando as devidas providências quando os mesmos se verificarem com 

irregularidades ou falhas; 

XVI - auxiliar os diversos órgãos da administração municipal à 

execução contábil; 

XVII - orientar despesas provenientes de recursos advindos de 

convênios; 

XVIII - proceder ao acompanhamento e à prestação de contas 

relativas a convênios mantidos pelo Poder Executivo; 

XIX - realizar apurações de custos operacionais do Poder 

Executivo, consoante orientação superior;  

XX - organizar e proceder ao arquivamento dos documentos 

contábeis; 

XXI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

XXIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

XXIV - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

  Parágrafo único – Estão diretamente subordinados à Diretoria 

de Contabilidade o Departamento de Acompanhamento Orçamentário, o 

Departamento de Patrimônio e o Departamento de Controle do Aplic. 

 

Art. 31 – Ao Departamento de Acompanhamento Orçamentário 

compete: 

I - controlar e acompanhar os recursos derivados de Convênios, 

destinados às Secretarias Municipais, através do orçamento próprio e outras 

fontes; 
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II - informar sobre o comportamento da receita para fins de 

planejamento econômico-financeiro;  

II – acompanhar a execução orçamentária do município 

verificando a compatibilidade entre receitas e despesas, previstas e 

realizadas; 

III – verificar os limites da dívida municipal, cuidando para que a 

mesma não ultrapasse os estabelecidos pela lei de Responsabilidade Fiscal; 

IV - emitir relatórios periódicos do acompanhamento realizado 

do orçamento municipal;  

V – acompanhar a execução orçamentária de projetos, 

programas e planos municipais, cuidando para que os recursos direcionados 

aos mesmos sejam devidamente empregados, levando-se em consideração 

o princípio da economicidade; 

VI – verificar orçamentos, planilhas, cálculos e outros referentes 

a cotações para aquisição de bens móveis ou imóveis e se os mesmos não 

ultrapassam os limites da receita pública, principalmente quando os 

contratos tiverem duração superior ao mandato do prefeito em exercício; 

VII – cuidar, verificar, acompanhar e exercer todas as atividades 

necessárias ao cumprimento dos limites à receita e despesa pública 

municipal; 

VIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

IX - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

X - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XI - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 30 – Ao Departamento de Patrimônio compete: 

I - fiscalizar a existência de material tombado nas unidades 

depositárias; 
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  II - coordenar a administração patrimonial, compreendendo 

patrimônio mobiliário e imobiliário;  

III - supervisionar a guarda e avaliação de bens, bem como 

emitir parecer quanto a sua alienação; 

  IV - propor a alienação do material permanente considerado 

antieconômico; 

V - supervisionar todas as medidas administrativas necessárias à 

aquisição e alienação de bens patrimoniais; 

VI - supervisionar todos os tombamentos e cadastramento do 

material permanente do Poder Executivo; 

VII - tombar e cadastrar os bens móveis do Poder Executivo 

Municipal; 

VIII - controlar a transferência dos bens móveis entre as 

unidades orgânicas; 

IX - promover o seguro dos materiais estocados; 

X - informar à Diretoria as providências para apuração de 

desvios e/ou uso indevido de bens patrimoniais do Poder Executivo, 

eventualmente verificados; 

XI - administrar o patrimônio municipal, observando as 

disposições previstas na Lei Orgânica do Município e legislação federal e 

estadual pertinente;  

XII - promover o cadastro dos bens municipais, móveis e 

imóveis, realizando inventários periódicos;  

XIII - providenciar o competente registro legal de tombamento 

de objetos móveis de propriedade da municipalidade e ainda daqueles 

considerados de interesse artístico, cultural e paisagístico ou de valor 

histórico para o Município;  

XIV - providenciar a documentação das doações de bens móveis 

e imóveis, de interesse Municipal;  

XV - promover o recebimento, tombamento, identificação, 

cadastro, avaliação, reavaliação, incorporação, carga e descarga de bens 

patrimoniais;  
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XVI - promover sindicâncias e inquéritos para apurar 

irregularidades e responsabilidades, na área de sua competência;  

XVII - promover os atos bons e necessários ao encaminhamento 

e processamento da escrituração e registro dos bens imóveis;  

XVIII - promover o controle e o registro das autorizações, 

permissões e concessões de serviços públicos, autorizados pelo Prefeito e/ou 

Câmara Municipal, quando for o caso;  

XIX - licenciar e vistoriar os veículos utilizados para os serviços 

de transporte individual municipal, após ato da autoridade competente;  

XX - promover a execução dos laudos de avaliação dos bens e 

materiais inservíveis, promovendo a devida alienação, na forma da lei; 

XXI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XXIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XXIV - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

 Art. 31 – Ao Departamento de Controle do Aplic compete: 

I – encaminhar ao Tribunal de Contas, para registro, o 

orçamento do Município e de suas entidades da administração indireta, até o 

dia quinze de janeiro e as alterações posteriores até o décimo dia de sua 

edição; 

 II – encaminhar ao TCE-MT, até sessenta dias após o início da 

sessão legislativa de cada ano, as contas do município; 

III – acompanhar membros do TCE-MT em inspeções e 

verificações internas, na apuração e conferência da contas dos agentes da 

administração municipal, responsáveis por bens e valores pertencentes ou 

confiados à Fazenda municipal; 
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IV – implementar as ações necessárias e acompanhar sua 

efetividade, quando determinado pelo TCE-MT, no saneamento de 

irregularidades ou abusos verificados pelo Tribunal, dentro dos prazos 

fixados; 

V – assegurar que as contas relativas a subvenções, 

financiamentos, empréstimos, auxílios e convênios, recebidos do Estado ou 

por seu intermédio, sejam prestadas, dentro do prazo de trinta dias da data 

do término da vigência das mesmas, ao TCE-MT; 

VI – acompanhar processos e procedimentos administrativos ou 

outros em que o Município incorra, em virtude de atos ou fatos, junto ao 

TCE-MT, mantendo o Chefe do Poder Executivo de Santa Carmem 

devidamente informado a respeito das ações do Departamento; 

VII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

VIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

IX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

X - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

Art. 32 – Á Diretoria de Finanças compete: 

I - assinar juntamente com o Secretário da pasta ou o Prefeito 

todos os cheques expedidos pelo Poder Executivo Municipal, destinados ao 

pagamento de compromissos financeiros assumidos; 

II - acompanhar a realização das despesas do Poder Executivo 

Municipal;  

III - supervisionar as contas bancárias da Prefeitura;  

IV - exercer as atividades relativas à movimentação e guarda de 

valores;  

V - executar o registro, controle e programação financeira do 

Poder Executivo;  
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VI - analisar e avaliar permanentemente a situação econômica- 

financeira do Município;  

VII - elaborar estudos e pesquisas para a previsão da receita, 

bem como adotar as providências executivas para obtenção de outros 

recursos financeiros;  

VIII - acompanhar as transferências intra-governamentais;  

IX - oferecer, através de seus órgãos específicos, consultoria e 

assessoria financeira aos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta, entre outras atribuições; 

X - manter atualizados os dados estatísticos do setor;  

XI - prestar contas dos recursos financeiros recebidos pelo 

Município, conforme as disposições legais pertinentes, inclusive de acordos e 

convênios ou outros ajustes;  

XII - efetuar tempestivamente, o recolhimento das contribuições 

e encargos previdenciários, articulado com o Departamento de Tributação, 

Diretoria de Contabilidade e com a Procuradoria Jurídica no sentido de 

executar a dívida ativa do Município, tão logo seja expedida a competente 

Certidão Negativa de Débitos, assegurando, previamente, o contraditório 

administrativo; 

XIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XIV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

XV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

XVI - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

  Parágrafo único – Estão diretamente subordinados à Diretoria 

de Finanças o Departamento de Tributação, o Departamento de Tesouraria e 

o Departamento de Fiscalização Municipal. 

 

Art. 33 – Ao Departamento de Tributação compete: 
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I - planejar, orientar, dirigir, executar e controlar o processo de 

tributação municipal, localizando e identificando os contribuintes, lançando 

os tributos municipais na forma da legislação tributária, especialmente o 

Código Tributário Municipal; 

II - manter atualizados os dados estatísticos do Departamento; 

III - encaminhar aos contribuintes, diretamente ou por 

mensagens, e mediante recibo, os avisos de lançamento de tributos, 

mantendo um arquivo dos recibos das correspondências; 

IV - inscrever e promover, na forma adequada e tempestiva, a 

cobrança da Dívida Ativa do Município; 

V - manter, rigorosamente atualizadas, as fichas cadastrais e 

documentos do contribuinte; 

VI - promover a inscrição da dívida ativa, a emissão de CDA, 

notificar o contribuinte em débito, fazer-lhe a cobrança amigável ou adotar 

as medidas para ajuizamento pela Procuradoria Jurídica do Município; 

VII - corrigir e atualizar os valores dos débitos e informar ao 

Secretário a cada semestre; 

VIII - elaborar calendário para recolhimento dos tributos 

submetendo-o a aprovação dos superiores hierárquicos; 

IX - localizar e identificar os contribuintes a serem inscritos em 

dívida ativa; 

X - registrar os imóveis sujeitos a tributação; 

XI - cadastrar prestadores de serviços para fins de cobrança de 

tributos; 

XII - cadastrar os serviços públicos concedidos, permitidos, 

autorizados ou arrendados; 

XIII - articulado com a Procuradoria Jurídica do Município, 

promover a execução da dívida ativa do Município, tão logo seja expedida a 

competente Certidão Negativa de Débitos; 

XIV - cobrar os tributos municipais, na forma da legislação 

tributária, especialmente o Código Tributário Municipal; 
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XV - arrecadar rendas e receitas municipais; 

XVI - expedir boletins de arrecadação; 

XVII - fornecer certidões, na área de sua competência; 

XVIII - manter os documentos do Departamento em perfeita 

ordem e disposição técnica adequada; 

  XIX - promover a organização e manter atualizado do cadastro 

de imóveis do Município; 

XX - promover avaliações das propriedades e rever, nas épocas 

próprias, os valores constantes das fichas cadastrais e o valor atribuído aos 

imóveis, a fim de mantê-los em consonância com as novas situações 

econômico-financeiras; 

XXI - dirigir e fiscalizar os trabalhos dos serviços externos e 

internos relativos a todos os imóveis situados no Município, nas zonas 

urbanas ou de expansão urbana, de acordo com as disposições do CTM; 

XXII - articular-se com o Cartório de Registro de Imóveis e com 

a Secretaria competente da Prefeitura encarregada do licenciamento e 

fiscalização de obras, para completar as informações necessárias à inscrição 

e atualização dos registros cadastrais; 

XXIII - promover o preenchimento de Boletim de Cadastro 

Imobiliário, no recolhimento de dados no momento do Cadastramento; 

XXIV - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XXVI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XXVII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

 

Art. 34 – Ao Departamento de Tesouraria compete: 
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I - verificar a conformidade e a legalidade de documentos para 

efetuar o processo de pagamentos; 

II - encaminhar ao Departamento de Finanças todos os cheques 

a serem emitidos, para assinatura e/ou endosso pelo Secretário da pasta ou 

Prefeito Municipal; 

III - receber as importâncias devidas ao Poder Executivo; 

IV - efetuar o pagamento de despesas previamente autorizadas 

pelo Secretário;  

V - manter registrados e arquivados os processos de 

pagamentos efetuados; 

VI - providenciar o arrecadamento de taxas, via boleto bancário; 

VII - manter o controle de saldos de todas as contas bancárias 

do Poder Executivo; 

VIII - requisitar talões de cheques aos bancos; 

IX - incubir-se de contatos com estabelecimentos bancários, em 

assuntos de sua competência; 

X - promover a publicação, diariamente, do movimento de caixa 

do dia anterior; 

XI - registrar os títulos e valores sob sua guarda e as 

procurações aceitas; 

XII - movimentar contas bancárias, juntamente com o Diretor de 

Finanças, efetivando saques e depósitos; 

XIII - elaborar o Boletim de Caixa e o Boletim de Arrecadação; 

XIV - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XVI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  
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XVII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 35 – Ao Departamento de Fiscalização Municipal compete: 

I - executar levantamentos contábeis nas empresas de prestação 

de serviços ou nas que exerçam substituição tributária por força da lei; 

II - constituir crédito tributário através de lavratura de 

notificação ou ato de infração, relativo aos tributos instituídos pelo Poder 

Executivo; 

III - realizar diligências junto aos contribuintes do Município, 

empresas ou órgãos da administração pública municipal, cartórios, bancos, 

instituições financeiras e todos os que, embora não contribuintes de tributos 

municipais, com aquelas mantenham relação direta ou indireta; 

IV - promover o encaminhamento das intimações fiscais; 

V - promover a divulgação, pelos meios próprios, do lançamento 

dos tributos e a época de cobrança; 

VI - informar os processos referentes à situação fiscal dos 

contribuintes inscritos na dívida ativa, fornecendo as certidões respectivas; 

VII - fiscalizar o cumprimento do Código Tributário Municipal e 

demais disposições legais e regulamentares pertinentes;  

VIII - notificar e aplicar sansões previstas em leis e 

regulamentos municipais;  

IX - localizar evasões ou clandestinidade de receitas municipais 

ou de outras entidades a cargo do Município;  

X - relatar as atividades de fiscalização realizadas;  

XI - executar inspeção em livros, documentos e registros de 

imóveis para constatar a satisfação plena do crédito municipal;  

XII - manter atualizados banco de dados estatísticos do 

Departamento;  

XIII - cooperar com os demais órgãos do Poder Executivo 

Municipal na fiscalização dos serviços públicos concedidos, permitidos, 
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autorizados ou arrendados, e ainda, na aplicação do Código de Posturas, 

Código de Edificações e da Lei de Parcelamento do Solo; 

XIV - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XV - fiscalização, apreensão e guarda dos animais encontrados 

vagando na zona urbana; 

XVI - fiscalizar a limpeza de terrenos particulares e calçadas, 

aplicando as penalidades cabíveis; 

XVII - promover a numeração dos prédios existentes no 

Município; 

XVIII - fiscalizar a colocação e retirada de faixas de propaganda, 

letreiros e demais meios de publicidade empregados na cidade; 

XIX - realizar vistorias para expedição de alvará de construção, 

aberturas de valas, cartas de habite-se e outros, de acordo com a legislação 

pertinente; 

XX - licenciar, localizar e fiscalizar os serviços funerários do 

município, após ato de autoridade competente;  

XXI - planejar, executar, coordenar e controlar a fiscalização 

sanitária desenvolvida pelo Município;  

XXII - fiscalizar, na área da competência municipal, 

estabelecimentos comerciais, industriais e aqueles que produzem alimentos 

de origem animal ou vegetal, objetivando a preservação da saúde pública e 

do meio ambiente;  

XXIII - colaborar, com os demais órgãos da Administração 

Municipal, no controle do esgoto e do lixo urbano-industrial;  

XXIV - emitir parecer de aprovação, ou não, dos projetos de 

edificação, de uso e ocupação do solo urbano e de outros que exijam análise 

dos aspectos sanitários;  

XXV - emitir parecer favorável, ou não, quanto à liberação de 

alvará sanitário para os estabelecimentos previstos em lei; 

XXVI - desenvolver atividades de orientação e fiscalização das 

condições sanitárias e de resguardo da saúde pública e do trabalhador, nas 
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áreas de: alimentos, bebidas, água para consumo humano, saneamento 

(inclusive habitacional) urbano e rural, meio ambiente urbano e rural, e de 

condições de trabalho em qualquer ramo de atividade;  

XXVII - auxiliar na realização de inspeções e vistorias para 

emissão de alvarás sanitários;  

XXVIII - articular-se com os demais órgãos da Administração 

Municipal e Estadual para o perfeito cumprimento das atividades de 

vigilância sanitária;  

XXIX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

XXX - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XXXI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XXXII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 36 - Ficam criados na Secretaria de Planejamento, 

Administração e Finanças os seguintes cargos: 

 1 (um) Cargo de Secretário (a) de Planejamento, Administração 

e Finanças 

 1 (um) Cargo de Diretor (a) de Planejamento 

 1 (um) Cargo de Diretor (a) de Trânsito  

 1 (um) Cargo de Diretor (a) Administrativo 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento Pessoal 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Compras 

 1 (um) Cargo de Chefe de Divisão de 

Almoxarifado 

  1 (um) Cargo de Diretor (a) de Contabilidade 
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 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Acompanhamento Orçamentário 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Patrimônio 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Controle do Aplic 

 1(um) Cargo de Diretor (a) de Finanças 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Tributação 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Tesouraria 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Fiscalização 

     

 

SEÇÃO IV 

DAS SECRETARIAS DE NATUREZA FIM 

 

SUBSEÇÃO I 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Art. 37 - À Secretaria de Educação e Cultura compete o 

planejamento e tratar de assuntos relacionados à Educação e Cultura do 

Município e especificamente: 

I - planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e 

avaliar as atividades referentes à Secretaria, tendo em vista as necessidades 

e objetivos da Administração; 

II - organizar e manter atualizado sistema de informações 

necessárias ao cumprimento das finalidades da Secretaria; 
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III - promover o acompanhamento dos estabelecimentos de 

ensino, bem como exercer sua coordenação e controle, proporcionando-lhes 

os recursos técnicos, pedagógicos e administrativos indispensáveis à boa 

execução das atividades neles desenvolvidas; 

IV - proporcionar ao educando a orientação necessária para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, fornecendo-lhes material escolar, 

transporte e alimentação; 

V - orientar, acompanhar e avaliar o trabalho dos professores da 

rede municipal de ensino, bem como controlar o cumprimento da legislação 

escolar; 

VI - elaborar os planos municipais de educação de longo, médio 

e curto prazo, em consonância com as normas e critérios da Política Nacional 

de Educação; 

VII - executar convênios com o Estado, no sentido de definir 

uma política de ação na prestação do ensino fundamental, tornando mais 

eficaz à aplicação dos recursos públicos destinados ao mesmo;   

VIII - realizar anualmente, o levantamento da população em 

idade escolar, procedendo a sua chamada para a matrícula; 

IX - promover campanhas junto à comunidade no sentido de 

incentivar a freqüência dos alunos à escola; 

X - propor a localização das escolas municipais através de 

adequado planejamento, evitando desperdício de recursos financeiros; 

XI – manter a rede escolar rural, inclusive nas áreas de baixa 

densidade demográfica e difícil acesso, criando meios adequados para a 

radicação de professores na área rural, oferecendo-lhes condições 

adequadas de trabalho e moradia, quando for o caso;  

XII - desenvolver programas de orientação pedagógica, 

objetivando aperfeiçoar o professor municipal dentro das diversas 

especialidades, buscando aprimorar a qualidade do ensino; 

XIII - promover a orientação educacional através de 

aconselhamento vocacional, em cooperação com os professores, a família e 

a comunidade; 
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XIV - combater a evasão e todas as formas de baixo rendimento 

dos alunos, através de medidas de aperfeiçoamento do ensino e de 

assistência ao aluno; 

XV - desenvolver programas especiais de qualificação de 

professores municipais, que não possuam formação de acordo com a 

prescrita em legislação específica, a fim de que possam atingir a graduação 

exigida; 

XVI - organizar e supervisionar a biblioteca municipal e as 

bibliotecas escolares, bem como manter seu acervo atualizado; 

XVII - promover o desenvolvimento social do Município, em seus 

aspectos educacionais e culturais;  

XVIII - planejar, coordenar, executar e controlar todas as 

atividades relativas à educação infantil do Município;  

XIX - executar programas e projetos especiais de pré-

escolarização;  

XX - coordenar e manter os serviços de merenda escolar;  

XXI - programar e desenvolver as atividades referentes à 

modalidade de Educação Especial no Município, visando melhorar seu 

desempenho e suas atribuições;  

XXII - desenvolver o projeto cultural do Município buscando criar 

e manter espaços que possibilitem a prática de atividades culturais;  

XXIII - promover a divulgação do patrimônio histórico e cultural 

do Município;  

XXIV - coordenar o programa de transporte escolar que atenda 

aos educandos da educação infantil e ensino fundamental;  

XXV - programar e coordenar as ações da Educação de Jovens e 

Adultos e executar outras tarefas de interesse dessa modalidade de ensino; 

XXVI - estimular a pesquisa científica e a arte local;  

XXVII - incentivar, proteger e promover o artista e o artesão; 

XXVIII - documentar as artes e a história popular; 

XXIX - assessorar o Prefeito em assuntos de sua competência; 
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XXX - controlar e acompanhar os recursos destinados à SEDUC, 

através do orçamento próprio e outras fontes; 

XXXI - estabelecer critérios para aplicação racional dos recursos 

destinados à Educação; 

XXXII - controlar e acompanhar a montagem de projetos e 

orçamentos; 

XXXIII - levantar dados e informações para efeitos de estatística 

educacional; 

XXXIV - promover a conferência e o acompanhamento dos 

processos de convênios, fazendo as prestações de contas de acordo com a 

exigência do Tribunal de Contas do Estado; 

XXXV - promover o acompanhamento contábil das verbas 

destinadas à SEDUC, requisições de materiais, máquinas, equipamentos e 

outros; 

XXXVI - estabelecer perfeito entrosamento com os demais 

órgãos estaduais e federais de educação e cultura, visando à melhoria dos 

serviços da Secretaria;  

XXXVII - promover junto à Diretoria de Planejamento a 

elaboração do orçamento da SEDUC e de programas para aplicação de 

recursos federais transferidos; 

XXXVIII - fiscalizar a documentação e escrituração escolar e seu 

arquivo, assegurando a identidade de cada aluno, a regularidade e 

autenticidade de sua vida escolar; 

XXXIX - manter-se atualizado com a legislação de Ensino 

vigente, cumprindo e fazendo cumpri-la no âmbito de sua abrangência; 

XL - dar apoio aos alunos, elementos da escola e da comunidade 

em assuntos referentes à matrícula, transferência e outras informações; 

XLI - verificar bimestralmente, nas escolas do Município, os 

diários de classe dos professores, verificando suas irregularidades e 

anotando as folhas observadas; 

XLII - elaborar o calendário escolar para todas as escolas; 
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XLIII - participar de estudos sobre a administração geral e 

específica prevendo melhorias na rede de ensino do Município;  

XLIV - efetivar a adequação dos procedimentos administrativos à 

legislação e normas específicas da Secretaria;  

XLV - adequar a programação de trabalho, tendo em vista 

alterações e normas regulamentares ou de disponibilidade de recursos;  

XLVI - coletar, organizar e atualizar informações e dados 

estatísticos das escolas, creches e professores, que possibilitem panorama 

geral do processo educacional;  

XLVII - coletar, atualizar e socializar a legislação do ensino;  

XLVIII - receber os livros didáticos recebidos da FAE e distribuí-

los às escolas municipais; 

XLIX - receber, estocar e armazenar materiais diversos de 

consumo e permanente para suprir a Secretaria; 

L - controle e previsão de estoque de materiais diversos 

utilizados nos trabalhos da Secretaria; 

LI - entrega do material conforme solicitação da Secretaria; 

LII - manter o depósito higienicamente favorável à boa 

armazenagem de seus materiais diversos; 

LIII - recolher os móveis e equipamentos danificados das escolas 

e após recuperá-los, fazer as devidas devoluções; 

LXXV - providenciar os pedidos de materiais permanentes e de 

consumo efetuando as respectivas entregas; 

LIV - executar capacitação de professores da rede educacional 

com a finalidade de repassar os conhecimentos didáticos e pedagógicos 

ligados em cada software específico das diversas áreas de conhecimento, 

visando às aplicações aos alunos das unidades escolares; 

LV - supervisionar os projetos de capacitação de servidores da 

educação na área de informática; 

LVI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  
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LVII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria;  

LVIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Secretaria;  

LIX - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 38 – A Secretaria de Educação e Cultura subdivide-se em: 

 Diretoria de Escola 

 Coordenadoria de Escola 

 Departamento de Compras 

 Coordenadoria de Assessoria Pedagógica 

 Departamento de Orientação Pedagógica 

 Coordenadoria de Creche 

 Coordenadoria de Cultura 

 

Art. 39 - Á Diretoria de Escola compete: 

I - acompanhar a aplicação dos recursos destinados à 

alimentação escolar; 

II - zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde 

a aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas 

higiênicas e sanitárias; 

III - receber a merenda escolar e armazená-la; 

IV - receber, analisar e remeter ao FNDE, com parecer 

conclusivo, as prestações de contas do Programa de Alimentação Escolar; 

 V - participar da elaboração dos cardápios do Programa de 

Alimentação Escolar, respeitando os hábitos alimentares da localidade, sua 

vocação agrícola e a preferência pelos produtos "in natura", sob supervisão 

do Nutricionista do Município; 
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VI - acompanhar e avalizar o serviço da alimentação escolar na 

escola; 

VII - colocar na apuração de denúncias sobre irregularidades no 

Programa de Alimentação Escolar, mediante encaminhamento à instância 

competente, os eventuais casos de que venha tomar conhecimento; 

VIII - apresentar à Secretaria de Educação e Cultura, 

recomendações de como devem ser prestados os serviços de alimentação 

escolar no Município, adequado à realidade local e as diretrizes de 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; 

IX – Executar todas as tarefas pertinentes de supervisão das 

atividades escolares em conjunto com a Coordenadoria da Escola, 

promovendo a gestão administrativa, financeira, de materiais, de pessoal e 

dos alunos que freqüentam o ambiente da escola, propondo soluções à 

questionamentos de alunos, pais, professores, pessoal de apoio e demais 

que procurarem a Diretoria da Escola;  

X – estar constantemente em contato com a Secretaria de 

Educação e Cultura, viabilizando recursos, propondo projetos, parcerias, 

cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento profissional, visando a 

melhoria constante dos docentes e do ensino municipal; 

XI – viabilizar para que a Educação e a Cultura possam estar 

lado a lado na busca da melhoria da qualidade do ensino no Município; 

X - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

XII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

XIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único: Estão diretamente subordinadas à Diretoria 

de Escola a Coordenadoria de Escola e a Coordenadoria de Assessoria 

Pedagógica. 
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Art. 40 - Á Coordenadoria de Escola compete: 

I – assessorar diretamente o Diretor da Escola nas questões de 

âmbito administrativo; 

II – vistoriar a escola constantemente no sentido de verificar a 

adequada organização da vida escolar; 

III – comunicar ao diretor sobre a necessidade de substituição 

de cadeiras, carteiras, mesas, computadores, e demais recursos audiovisuais 

utilizados nas atividades diárias da escola; 

IV – preparar material para os professores, giz, caneta, marca-

textos, fichas ou diários de presença de docentes e dicentes, comunicando 

ao departamento de compras a necessidade de aquisição dos respectivos 

itens;  

V – supervisionar os serviços da Secretaria Escolar, dos 

responsáveis pela limpeza, vigilância, preparação de alimentos, suporte 

administrativo escolar e outros, que venham a adentrar ao ambiente da 

escola para executar serviços de reparação ou manutenção em geral, 

comunicando ao Diretor (a) da Escola todos o acompanhamento realizado; 

VI – organizar cursos, palestras, palestrantes e demais eventos 

que porventura venham a ser realizados na escola, inclusive feiras culturais 

e científicas, competições esportivas, gincanas e outras; 

VII – acompanhar a execução de programas, projetos, planos e 

outros relativos ao ensino fundamental e médio, e da educação infantil; 

VIII – estabelecer controles administrativos, financeiros, de 

freqüência, materiais, etc., em conjunto com a Diretoria da Escola; 

IX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

X - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Coordenadoria;  

XI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Coordenadoria;  
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XII - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único: Está diretamente subordinado à 

Coordenadoria de Escola o Departamento de Compras. 

 

Art. 41 - Ao Departamento de Compras compete: 

I - analisar todos os pedidos de requisição de material da 

unidade escolar; 

  II - acompanhar as aquisições de materiais, bens ou serviços, de 

acordo com a legislação vigente; 

  III - planejar e controlar os estoques de materiais, mantendo o 

mesmo atualizado; 

  IV - elaborar manual de especificações desse material, visando à 

padronização; 

  V - prestar o suporte necessário no preparo de requisições de 

compras de itens administrados pela unidade escolar; 

  VI - supervisionar e manter atualizado cadastro de fornecedores, 

com anotações de desempenho; 

  VII - manter registro atualizado de preços de interesse das 

áreas; 

  VIII - providenciar todas as medidas administrativas necessárias 

à aquisição de material, por compra direta, realizando a cotação em três 

orçamentos; 

  IX - arquivar, em pastas próprias, as requisições de materiais 

cujas compras foram efetuadas e os respectivos preços acordados; 

  X - realizar estatística de aquisições de materiais por órgão, 

especificando os tipos de materiais mais requisitados, analisando preço e 

demais fatores que possam contribuir para um planejamento de compras e 

estocagem;  

  XI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  
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  XII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

  XIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

  XIV - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 42 - Á Coordenadoria de Assessoria Pedagógica compete: 

I - orientar e avaliar a atuação pedagógica dos estabelecimentos 

de ensino da rede municipal; 

II - promover a formulação do conteúdo e dos objetivos dos 

currículos de ensino, levando em consideração as peculiaridades locais e a 

legislação em vigor; 

III - acompanhar os trabalhos do corpo docente visando a 

adequação da metodologia e dos currículos de ensino à proposta filosófica, 

política e epistemológica da Secretaria;  

IV - orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas 

das unidades escolares da rede municipal de ensino conforme as políticas 

educacionais;  

V - viabilizar a execução da política de educação para crianças, 

adolescentes e adultos na modalidade regular ou através de supletivo; 

VI - avaliar a execução da política de educação para jovens e 

adultos, relativas ao ensino fundamental, em consonância com as diretrizes 

da Secretaria;  

VII - promover a seleção do material didático-pedagógico a ser 

adotado pelas unidades escolares da rede municipal de ensino;  

VIII - promover, junto às comunidades, discussões acerca dos 

programas e projetos na área de ensino fundamental;  

IX - proporcionar a criação de mecanismos que incentivem maior 

interação da rede municipal de ensino com as comunidades; 
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X - promover estudos referentes a planos didáticos, pedagógicos 

e curriculares, programas, métodos e processos de ensino, tendo em vista 

as mudanças e transformações no campo educacional, em função das 

necessidades sociais vigentes;  

XI - promover, mediante planejamento apropriado, o 

aperfeiçoamento e atualização dos profissionais da rede municipal de 

ensino;  

XII - planejar ações para promoção da participação dos pais e 

dos profissionais no processo educativo;  

XIII - planejar ações para promoção da participação de alunos 

nas decisões no âmbito das unidades escolares da rede municipal de ensino;  

XIV - planejar ações para desenvolver relações interpessoais, 

envolvendo pais, comunidades e profissionais de educação;  

XV - planejar, executar e incentivar a educação de jovens e 

adultos, profissional e especial, no que couber neste nível;  

XVI - recensear os educandos no ensino fundamental, fazendo-

lhes a chamada e zelando junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência 

escolar;  

XVII - fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar a formação básica do cidadão e o respeito aos valores 

artísticos e culturais, nacionais e regionais;  

XVIII - propor currículos das disciplinas optativas, 

adequadamente às peculiaridades e necessidades locais;  

XIX - estimular as demais modalidades e níveis de ensino, 

voltados para o desenvolvimento vocacional da região;  

XX - promover recursos humanos e materiais específicos para o 

atendimento e provimento do ensino fundamental da rede municipal;  

XXI - articular-se com entidades particulares que ministram o 

ensino fundamental, objetivando o aprimoramento e a manutenção da 

qualidade pedagógica, neste nível de ensino;  

XXII - implementar programas, cursos e palestras aos 

educandos, referentes a temas atuais e de interesse geral;  
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XXIII - planejar, coordenar e executar a realização de feiras de 

conhecimentos, exposições didático-pedagógicas, programas de literatura e 

cursos de reciclagem, destinados aos estudantes do ensino fundamental;  

XXIV - desenvolver programas de capacitação profissional para 

os membros do magistério municipal, especialmente para o ensino 

fundamental;  

XXV - participar da elaboração e desenvolvimento do plano de 

carreira do magistério municipal;  

XXVI - aplicar as normas do Sistema Municipal de Ensino; 

XXVII - solicitar e sugerir os prazos para a realização dos 

concursos públicos de provas, ou provas e títulos para o preenchimento de 

vagas reais do ensino fundamental;  

XXVIII - promover os programas de bolsas de estudo para o 

ensino fundamental, quando for o caso;  

XXIX - incentivar a pesquisa escolar;  

XXX - incentivar o intercâmbio escolar e com o universo 

comunitário;  

XXXI - desenvolver comportamentos e atividades de valorização 

do trabalho, como satisfação para as necessidades;  

XXXII - articular-se com a Diretoria de Tesouraria, objetivando a 

perfeita e correta aplicação dos percentuais financeiros no desenvolvimento 

e manutenção do ensino fundamental;  

XXXIII - acompanhar os gastos com a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino fundamental, assegurando a aplicação dos 

percentuais mínimos, nas condições constitucionais e legais pertinentes;  

XXXIV - promover, em consonância com a Coordenadoria de 

Cultura, ações visando envolver os educandos do ensino fundamental nas 

atividades culturais do Município; 

XXXV - realizar atividades culturais dentro das escolas 

municipais, com o objetivo de difundir o interesse pela cultura e pelas artes; 

XXXVI - garantir que a escola cumpra com sua função social;  
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XXXVII - coordenar e supervisionar estudos sobre a organização 

e funcionamento do sistema educacional bem como sobre os métodos e 

técnicas neles empregados, em consonância com a legislação, diretrizes e 

políticas estabelecidas;  

XXXVIII - participar, estudar e sugerir programas de 

desenvolvimento de recursos humanos;  

XXXIX - planejar e elaborar diretrizes, orientações pedagógicas, 

documentos, planejamento, execução e avaliação das metas educacionais;  

XL - realizar e promover seminários e conferências de interesse 

educacional;  

XLI - estar atualizado quanto às estatísticas referentes ao ensino 

fundamental;  

XLII - zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino, bem 

com pelo aperfeiçoamento e correção dos aspectos didáticos e pedagógicos;  

XLIII - propor estudos em relação às diretrizes legais do 

processo de avaliação;  

XLIV - auxiliar as direções quanto às atividades de planejamento 

dos professores;  

XLV - participar, acompanhar e sugerir critérios para a avaliação 

de desempenho dos servidores;  

XLVI - coordenar eventos realizados pela secretaria referentes 

ao calendário escolar;  

XLVII - propor calendário às direções cumprindo as diretrizes 

legais; 

XLVIII - viabilizar a execução da política de educação para 

crianças de zero a seis anos;  

XLIX - orientar, assessorar, articular, supervisionar e avaliar o 

trabalho pedagógico desenvolvido com crianças na faixa etária de 0 a 6 

anos, viabilizando a interação entre o educar, o cuidar e o brincar no fazer 

cotidiano das instituições educativas; 
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L - fortalecer a identidade da Educação Infantil através de 

práticas educativas coerentes com as necessidades e especificidades das 

crianças atendidas; 

LI - acompanhar a lista de espera e as vagas ociosas das 

unidades escolares auxiliando na reorganização dos grupos de crianças, 

otimizando o atendimento;  

LII - atender e esclarecer a comunidade sobre a organização e 

funcionamento das escolas municipais que oferecem educação infantil;  

LIII - analisar e emitir parecer sobre projetos de pesquisa, 

estágio e formação realizados nas escolas de educação infantil do Município;  

LIV - planejar, assessorar e avaliar a formação continuada dos 

profissionais da rede municipal de educação infantil; 

LV - avaliar e emitir parecer para a abertura e renovação dos 

convênios das Instituições Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas;  

LVI - acompanhar o processo de autorização e/ou adequação de 

funcionamento dos centros de educação infantil públicos e privados;  

LVII - pesquisar, analisar e especificar determinados materiais 

para as creches como equipamentos, brinquedos, jogos, CDs, livros infantis 

e vestuário, assim como a distribuição dos mesmos; 

LVIII - elaborar relatórios dos trabalhos realizados; 

LIX - garantir que a escola e/ou creche cumpra com sua função 

social;  

LX - acompanhar as estatísticas referentes à educação infantil;  

LXI - participar das atividades de valorização e capacitação dos 

professores da educação infantil;  

LXII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

LXIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Coordenadoria;  

LXIV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Coordenadoria;  
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LXV - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único: Está diretamente subordinado à 

Coordenadoria de Assessoria Pedagógica o Departamento de Orientação 

Pedagógica. 

 

Art. 43 - Ao Departamento de Orientação Pedagógica compete: 

I - mobilizar a escola, a família e a criança para a investigação 

coletiva da realidade na qual todos estão inseridos; 

II - cooperar com o professor, estando sempre em contato com 

ele, auxiliando-o na tarefa de compreender o comportamento das classes e 

dos alunos em particular;  

III - manter os professores informados quanto às ações do 

Orientador Pedagógico junto aos alunos, principalmente quando esta atitude 

tiver sido solicitada pelo professor;  

IV - atrair os pais para a escola a fim de que nela participem 

como forca viva e ativa;  

V - desenvolver trabalhos de integração: pais x escola, 

professores x pais e pais x filhos;  

VI - pressupor que a educação não é maturação espontânea, 

mas intervenção direta ou indireta que possibilita a conquista da disciplina 

intelectual e moral;  

VII - trabalhar preventivamente em relação a situações e 

dificuldades, promovendo condições que favoreçam o desenvolvimento do 

educando;  

VIII - organizar dados referentes aos alunos; 

IX - procurar captar a confiança e cooperação dos educandos, 

ouvindo-os com paciência e atenção; 

X - ser firme quando necessário, sem intimidação, criando um 

clima de cooperação na escola;  
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XI - desenvolver atividades de hábitos de estudo e organização,  

tratar de assuntos atuais e de interesse dos alunos fazendo integração junto 

às diversas disciplinas;  

Jardim a 4ª séries - Junto aos professores: 

XII - treinamento de professores em observação e registro do 

comportamento do aluno;  

XIII - orientação e pesquisa sobre as causas do desajustamento 

e aproveitamento deficiente do aluno;  

XIV - assessorar os professores no planejamento de experiências 

diversificadas que permitam ao aluno: 

 a - descobrir através da auto-avaliação e da execução de 

atividades, suas dificuldades e facilidades;  

 b - descobrir o seu modo e ritmo de trabalho;  

c - descobrir sua forma de relacionar-se com os colegas e 

profissionais da escola;  

d - fazer escolhas;  

e - treinar a auto-avaliação;  

XV - recursos teóricos para interpretar os dados obtidos nas 

observações;  

XVI - desenvolvimento de acordo com a faixa etária;  

Oferecer subsídios aos professores quanto a:  

XVII - coleta e registro de dados de alunos através de 

observações, questionários, entrevistas, reuniões de alunos, reuniões com 

pais; 

XVIII - desenvolver um trabalho de prevenção:  

a - estudo sobre o rendimento dos alunos e tarefas 

educativas conjuntas que levem ao alcance dos objetivos comuns;  

b - sugerir à Direção a realização de estudos por 

profissionais especializados a pais, alunos e professores;  
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c - avaliação dos resultados do processo ensino-

aprendizagem, adequando-os aos objetivos educacionais, assessorando e 

decidindo junto com o professor e Conselho de Classe os casos de aprovação 

e reprovação do aluno. 

Junto às famílias dos alunos: 

 XIX - entrevista com os pais para troca de dados e informações 

acerca do aluno;  

XX - propiciar aos pais o conhecimento de características do 

processo de desenvolvimento psicológico da criança, bem como de suas 

necessidades e condicionamentos sociais; 

XXI - refletir com os pais o desempenho dos seus filhos na 

escola e fornecer as observações sobre a integração social do aluno na 

escola, verificando variáveis externas que estejam interferindo no 

comportamento do aluno, para estudar diretrizes comuns a serem adotadas. 

Junto aos alunos 

XXII - atendimentos individuais, sempre que for necessário para 

análise e reflexão dos problemas encontrados em situações de classe, 

recreios, desempenho escolar, pontualidade, cuidado com material de uso 

comum, relacionamento com os colegas de classes e outros alunos do 

colégio, respeito aos professores e funcionários; 

XXIII - atendimentos grupais sempre que for necessário para 

reflexão de problemas citados acima ocorridas em situações de grupo; 

XXIV - esclarecer quanto a regras e sanes no que diz respeito ao 

cumprimento das normas do colégio.  

5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental - Objetivo Geral 

XXV - a Orientação Educacional se propõe em ser um processo 

educacional organizado,dinâmico e contínuo. Atua no educando, através de 

técnicas adequadas às diferentes faixas etárias ,com a finalidade de orientá-

lo na sua formação integral, levando-o ao conhecimento de si mesmo,de 

suas capacidades e dificuldades oferecendo-lhe elementos para um 

ajustamento harmonioso ao meio escolar e social em que vive.  

Objetivos específicos relacionados aos professores 
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XXVI - assessorar o professor no acompanhamento e 

compreensão de sua turma;  

XXVII - integrar-se às diversas disciplinas visando o 

desenvolvimento de um trabalho comum e a formulação das habilidades 

didático-pedagógicas a serem desenvolvidas com os alunos; 

XXVIII - garantir a continuidade do trabalho; 

XXIX - avaliar e encaminhar as relações entre os alunos e a 

escola;  

XXX - assessorar o professor na classificação de problemas 

relacionados com os alunos, colegas etc; 

XXXI - desenvolver uma ação integrada com a coordenação 

pedagógica e os professores visando a melhoria do rendimento escolar,por 

meio da aquisição de bons hábitos de estudo.  

Atividades junto aos professores 

XXXII - divulgação do perfil das classes; 

XXXIII - organização de arquivos e fichas cumulativas; 

XXXIV - proposição de estratégias comuns entre os 

professores,coordenação e orientação; 

XXXV - análise junto a coordenação dos planejamentos das 

diversas disciplinas;  

XXXVI - realização de atendimentos individuais e/ou grupo nas 

reuniões de curso para receber ou fornecer informações necessárias dos 

alunos;  

XXXVII - realização de atendimentos individuais para fornecer ou 

receber informações necessárias dos alunos; 

XXXVIII - análise e avaliação dos resultados quantitativos e 

qualitativos dos alunos,das classes junto à coordenação para posterior 

encaminhamentos;  

XXXIX - participação nas reuniões de curso; 

XL - participação na preparação e realização dos Conselhos de 

classe;  
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XLI - participação nos eventos da escola; 

XLII - organização e participação junto à coordenação das 

atividades extra-curriculares.  

Objetivos específicos relacionados aos alunos 

XLIII - orientação vocacional; 

XLIV - instrumentalizar o aluno para a organização eficiente do 

trabalho escolar, tornando a aprendizagem mais eficaz; 

XLV - identificar e assistir alunos que apresentam dificuldades de 

ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar e/ou outras - 

dificuldades escolares; 

XLVI - acompanhar a vida escolar do aluno; 

XLVII - assistir o aluno na análise de seu desempenho escolar e 

no desenvolvimento de atitudes responsáveis em relação ao estudo; 

XLVIII - promover atividades que levem o aluno a 

analisar,discutir,vivenciar e desenvolver atitudes fundamentados na filosofia 

cristã de valores;  

XLIX - promover atividades que levem o aluno a desenvolver a 

compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana,do cidadão,do 

Estado,da família e dos demais grupos que compõem a comunidade e a 

cultura em que vive o aluno; 

L - despertar no aluno o respeito pelas diferenças individuais,o 

sentimento de responsabilidade e confiança nos meios pacíficos para o 

encaminhamento e solução dos problemas humanos; 

LI - promover atividades que levem o aluno a desenvolver a 

compreensão dos valores, das implicações e das responsabilidades em 

relação à dimensão afetiva e sexual do indivíduo de acordo com a filosofia 

da escola e os valores da família; 

 LII - identificar na escola,eventos esportivos,culturais e de lazer 

que possam ser utilizados pelos alunos; 

LIII - desenvolver atitudes de valorização do trabalho como meio 

de realização pessoal e fator de desenvolvimento social; 
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LIV - levar o aluno a identificar suas potencialidades, 

características básicas de personalidade e limitações preparando-o para 

futuras escolhas;  

LV - preparar o aluno para a escolha de representantes de classe 

e/ou comissões; 

LVI - preparar e acompanhar os representantes de classe para o 

exercício de suas funções; 

LVII - Promover atividades que desenvolvam aspectos relativos 

a dificuldades e /ou necessidades inerentes à faixa etária; 

LVIII - Desenvolver o relacionamento interpessoal e hábitos de 

trabalho em grupo.  

Atividades junto aos alunos 

LIX - realização de sessões de orientação com cada série, 

previamente agendadas em calendário, onde o Orientador estará propondo 

temas (textos, trabalhos em grupo, vídeo, informática, debates, atividades 

extra-classe etc) que vão ao encontro dos objetivos propostos e às 

necessidades e interesses da faixa etária a ser trabalhada; 

LX - realização de reuniões com representantes de classe e/ou 

comissões;  

LXI - participação dos eventos da escola(atividades extra-classe, 

jogos, festa junina, encontros, viagens etc); 

LXII - realização de atendimentos individuais e/ou pequenos 

grupos.  

Objetivos específicos relacionados aos pais  

LXIII - oferecer às famílias subsídios que as orientem e as façam 

compreender os princípios subjacentes à tarefa de educar os filhos, para 

maior auto realização dos mesmos; 

LXIV - garantir o nível de informações a respeito da vida escolar 

dos alunos; 

LXV - interpretar e encaminhar dúvidas, questionamentos.  

Atividades relacionadas aos pais  
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LXVI - entrevistas solicitadas pelas famílias; 

LXVII - entrevistas solicitadas pela escola; 

LXVIII - palestras(junto à coordenação e APM);  

LXIX - reuniões.  

LXX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

LXXI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

LXXII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

LXXIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 44 - Á Coordenadoria de Creche compete: 

I - planejar, acompanhar e avaliar o processo pedagógico da  

CRECHE, promovendo articulação das diversas áreas do conhecimento;  

II - apresentar relatório das atividades pedagógicas 

desenvolvidas no âmbito da CRECHE;  

III - representar a CRECHE em eventos e reuniões de cunho 

pedagógico no âmbito do município e fora dele;   

IV - desempenhar atividades que lhe sejam atribuídas pela 

Secretaria de Educação e Cultura; 

V - acompanhar e avaliar cotidianamente a implementação do 

processo pedagógico da CRECHE, supervisionando o trabalho desenvolvido 

pelas professoras e bolsistas junto às crianças;  

VI - encaminhar à Secretaria de Educação e Cultura relatório das 

atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores e pessoal 

administrativo no âmbito da CRECHE;  
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VI - desempenhar atividades que lhe sejam atribuídas pela 

Secretaria, principalmente as relativas a contratos, convênios, acordos, e 

outras definidas pelo Secretário da pasta; 

VII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

VIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Coordenadoria;  

IX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Coordenadoria;  

X - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 45 - Á Coordenadoria de Cultura compete: 

I - promover a cultura no Município, através do estímulo ao 

cultivo da ciência, das artes e das letras;  

II - promover e incentivar manifestações de caráter cultural, 

artístico e literário;  

III - estimular a preservação e realização de eventos folclóricos, 

típicos e tradicionais;  

IV - promover e incentivar a realização de feiras de artesanato 

local; 

V - participar ativamente na elaboração do calendário de eventos 

culturais do Município;  

VI - promover o resgate da história do Município; 

 VII - elaborar sugestões, enviando ao Secretário de Educação e 

Cultura, quanto a decretação de preservação pública permanente de áreas 

ou sítios especiais à cultura e à história;  

VIII - programar o calendário dos eventos culturais do Município;  

IX - fixar as datas comemorativas de alta significação para a 

comunidade;  
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X - apoiar e valorizar os artistas e grupos artísticos e culturais do 

Município, mediante a realização de eventos locais e regionais, tais como 

exposições, feiras, concursos, festivais e outros de caráter artístico e 

cultural;  

XI - organizar o acervo de documentos, peças e artigos de 

significativo valor histórico e cultural, promovendo, quando necessário, a sua 

recuperação e adequada conservação;  

XII - proteger o patrimônio cultural do Município, por meio de 

inventários, registros, vigilâncias, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação;  

XIII - compilar dados, fatos e documentos, de maneira a 

preservar viva a história do Município;  

XIV - promover palestras, seminários, encontros e demais 

eventos oportunos, objetivando a divulgação e o amplo conhecimento dos 

fatos e personagens protagonistas da história, passada e presente, do 

Município;  

XV - desenvolver programas de trabalho relativos à história e 

cultura do Município, junto aos educandos da rede municipal de ensino;  

XVI - providenciar, quando oportuno, a impressão de material 

necessário à divulgação da história e cultura de Santa Carmem;  

XVII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XVIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Coordenadoria;  

XIX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Coordenadoria;  

XX - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 46 - Ficam criados na Secretaria de Educação e Cultura os 

seguintes cargos: 

 1 (um) Cargo de Secretário (a) de Educação e Cultura 
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 1 (um) Cargo de Diretor (a) de Escola  

 3 (três) Cargo de Coordenador (a) de Escola  

 1 (um) de Chefe de Departamento de 

Compras 

 1 (um) Cargo de Coordenador (a) de Assessoria 

Pedagógica 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Orientação Pedagógica 

 1 (um) Cargo de Coordenador (a) de Creche 

 1 (um) Cargo de Coordenador (a) de Cultura 

 

SUBSEÇÃO II 

DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

  Art. 47 - Compete à Secretaria de Saúde: 

I - planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e 

avaliar as atividades referentes à Secretaria, tendo em vista as necessidades 

e objetivos da Administração; 

II - organizar e manter atualizados os arquivos de informações 

necessárias ao cumprimento das finalidades da Secretaria;  

III - promover as atividades de assistência médica-odontológica 

e hospitalar aos munícipes, diretamente ou por convênio bem como aos 

servidores municipais, não assegurados por instituições de previdência 

privada; 

IV - prestar assistência médico-ambulatorial, bem como prestar 

assistência médica e paramédica a pacientes portadores de moléstias de 

concepção psicossomáticas; 

V - proceder às ações higiênico-sanitárias de melhoria e 

manutenção do meio ambiente, bem como, controle sobre todas as 

modalidades de ações que possam nele interferir, exercendo especialmente, 
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as atribuições de polícia sanitária, executando as atividades de inspeção e 

fiscalização, de acordo com a legislação federal, estadual e municipal 

vigente; 

VI - promover o levantamento dos problemas de saúde da 

população do Município, a fim de identificar as causas e combater as 

doenças com eficácia; 

VII - manter estreita coordenação com os órgãos e entidades de 

saúde estadual e federal, visando ao atendimento dos serviços de 

assistência médico-social e de defesa sanitária no Município; 

VIII - executar programas de assistência médico-odontológica a 

escolares; 

IX - providenciar o encaminhamento de pessoas doentes a 

outros centros de saúde fora do Município, quando os recursos médicos 

locais forem insuficientes; 

X - promover junto à população local, campanhas preventivas de 

educação sanitária; 

XI - promover a vacinação em massa da população local em 

campanhas específicas ou em casos de surtos epidêmicos; 

XII - dirigir e fiscalizar a aplicação de recursos provenientes de 

convênios destinados à saúde pública; 

XIII - administrar o Centro de Saúde, proporcionando-lhe os 

meios necessários ao perfeito atendimento às necessidades da população; 

XIV - desenvolver atividades atinentes à vigilância em saúde e 

ao bem-estar dos munícipes;  

XV - colaborar com os órgãos afins na esfera estadual e federal; 

XVI - fiscalizar o atendimento médico-social ao servidor 

municipal, seus dependentes e munícipes;  

XVII - analisar a celebração de convênios de cooperação do 

Município com outras entidades, na esfera de sua competência;  

XVIII - planejar, orientar, executar e fiscalizar a política de 

saúde da administração municipal, mantendo estudos estatísticos sobre 

ações de saúde;  
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XIX - encarregar-se da execução de saúde preventiva em todas 

as áreas de sua competência, com ênfase às doenças que causam maior 

índice de mortalidade no Município, prestando assistência, inclusive 

odontológica, farmacêutica, à saúde mental e acompanhamento à 

população;  

XX - adotar medidas para prestação de serviços de proteção à 

gestante, à criança, ao adolescente e ao idoso, realizando estudos e 

pesquisas acerca dos problemas de saúde da família;  

XXI - educar, informar e assistir à família, quanto ao 

planejamento familiar;  

XXII - pesquisar e planejar as possibilidades de controle e 

erradicação de doenças transmissíveis, mantendo redes de postos de 

notificação, investigações epidemiológicas e ações de bloqueio e redução de 

danos à saúde dos munícipes;  

XXIII - assessorar o Prefeito em matérias de sua competência. 

XXIV - manter articulação com unidades da rede regionalizada 

do SUS, para viabilizar e garantir acesso à ações e serviços mais complexos 

de atendimento ambulatorial e hospitalar;  

XXV - realizar pesquisa de atendimentos, quanto ao número de 

pacientes, satisfação/acolhimento pelos profissionais da área, tipos de 

endemias/surtos epidêmicos, internações, consumo e requisições de 

medicamentos, e quanto à limpeza e manutenção da higiene das unidades 

de saúde; 

XXVI - programar inspeções periódicas de edifícios, instalações, 

bens móveis e equipamentos das unidades de saúde, providenciando os 

reparos ou serviços de conservação necessários; 

XXVII - adotar e executar todas as ações necessárias à 

prevenção, combate e controle de doenças infecto-contagiosas;  

XXVIII - notificação compulsória de doenças sexualmente 

transmissíveis; 

XXIX - incentivar e implementar todas as ações necessárias à 

prevenção, combate e controle da dengue;  
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XXX - análise e acompanhamento do comportamento 

epidemiológico das doenças e agravos de interesse no âmbito municipal; 

XXXI - análise e acompanhamento epidemiológico de doenças e 

agravos de interesse dos âmbitos estadual e federal, em articulação com os 

órgãos correspondentes, respeitadas a hierarquia entre eles;  

XXXII - implantação, gerenciamento e operacionalização dos 

sistemas de informações de base epidemiológica visando a coleta dos dados 

necessários às análises da situação de saúde municipal e o cumprimento dos 

requisitos técnicos da legislação pertinente;  

XXXIII - execução de medidas de controle de doenças e agravos 

sob vigilância de interesse municipal e colaboração na execução de ações 

relativas à situações epidemiológicas de interesse estadual e federal;  

XXXIV - estabelecimento de diretrizes operacionais, normas 

técnicas e padrões de procedimentos no campo da vigilância epidemiológica;  

XXXV - identificação de novos agravos prioritários para a 

vigilância epidemiológica, em articulação com outros níveis do sistema;  

XXXVI - elaboração e difusão de boletins epidemiológicos e 

participação em estratégias de comunicação social no âmbito municipal;  

XXXVII - executar as ações de combate à endemias como 

Dengue, Febre amarela, Chagas e outras; 

XXXVIII - fiscalizar os estabelecimentos de criação de animais 

domésticos para comercialização; 

XXXIX - fornecer dados estatísticos sobre zoonoses, 

principalmente sobre o controle da raiva animal no Município; 

XL - coordenar o Centro de Controle de Zoonoses e promover o 

desenvolvimento de ações objetivando o controle das populações animais, 

bem como a prevenção com o desenvolvimento de programas específicos de 

controle da natalidade e serviços de educação preventiva; 

XLI - promover campanhas para esclarecimento aos 

proprietários de animais dos meios corretos de manutenção e posse de 

animais, bem como os mecanismos para controle de sua reprodução; 
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XLII - promover e controlar a requisitação, guarda e distribuição 

de materiais e medicamentos;  

XLIII - planejar, organizar, executar e controlar as atividades 

financeiras e administrativas; 

XLIV - controlar, no que couber, o setor de pessoal da 

Secretaria, mantendo atualizados os registros competentes; 

XLV - controlar, no que couber, o setor de transportes, 

informática e banco de dados da Secretaria;  

XLVI - atuar em conjunto com os demais setores da Secretaria 

na elaboração da política de saúde pública do Município;  

XLVII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

XLVIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria;  

XLIX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Secretaria;  

L - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 48 – A Secretaria de Saúde subdivide-se em: 

 Estratégia de Saúde da Família 

 Centro de Saúde 

 Unidade Descentralizada de Reabilitação 

Art. 49 – Á Estratégia de Saúde da Família compete: 

 

I - planejar, organizar, executar e controlar as ações e 

programas de saúde no Município, desenvolvendo ações preventivas, 

assistenciais e de promoção da saúde, dentro das diretrizes do Sistema 

Único de Saúde e do que preconiza a lei; 
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II - organizar o fluxo de usuários, visando à garantia das 

referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica; 

III - fortalecer e expandir a Estratégia de Saúde da Família na 

rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde; 

IV - estimular e viabilizar a capacitação e a educação 

permanente dos profissionais das equipes; 

V - viabilizar infra-estrutura necessária ao funcionamento da 

Estratégia de Saúde da Família, dotando-as de recursos materiais, 

equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas; 

VI - organizar e analisar os dados de interesse das equipes locais 

e da gestão municipal, relativos à atenção básica, disponibilizando e 

divulgando os resultados obtidos; 

VII - programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base 

territorial, utilizando instrumentos de programação local; 

VIII - participar da elaboração de metodologias e instrumentos 

de monitoramento e avaliação da Atenção Básica na esfera municipal, 

desenvolvendo mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de 

qualificação de recursos humanos, com vistas à institucionalização da 

avaliação; 

IX - definir estratégias de articulação com os serviços de saúde; 

X - monitorar e avaliar os indicadores da Atenção Básica, 

divulgando anualmente os resultados alcançados; 

XI - buscar a viabilização de parcerias com organizações 

governamentais, não governamentais e com o setor privado para 

fortalecimento da Atenção Básica no âmbito de seu território; 

XII - participar na seleção e contratação dos profissionais que 

compõem as equipes multiprofissionais de saúde, em conformidade com a 

legislação vigente; 

XIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XIV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela ESF;  
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XV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da ESF;  

XVI - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 50 – Ao Centro de Saúde compete: 

I – promover atendimento dentro das normas do Sistema Único 

de Saúde no âmbito municipal;  

II – dar informações relativas à atendimentos ao Secretário (a), 

auxiliando-o no exercício de suas funções e atividades; 

III - planejar, organizar, executar e controlar as atividades do 

Centro de Saúde do Município, implementando ações preventivas, 

assistenciais e de promoção à saúde, dentro das diretrizes do Sistema Único 

de Saúde e do que preconiza a lei;  

IV - viabilizar as atividades do laboratório de patologia e da 

central sorológica, otimizando seus recursos técnicos e humanos no sentido 

da máxima eficiência;  

V - supervisionar as atividades de vigilância epidemiológica 

mantendo estreita articulação com as demais instâncias do Sistema Único de 

Saúde, especialmente nas ações e programas de imunização;  

VI - manter controle sobre o suprimento de medicamentos 

básicos do Centro de Saúde; 

VII – implementar os programas preventivos e de assistência 

odontológica, no âmbito municipal;  

IX - desenvolver programas de educação em saúde de acordo 

com as necessidades observadas;  

X - articular-se com autoridades estaduais e federais da saúde, 

objetivando a obtenção de recursos financeiros, materiais e humanos 

destinados à execução da política municipal de saúde;  

XI - articular-se com instituições de ensino e órgãos públicos 

para desenvolver programas de capacitação, atualização e reciclagem dos 

recursos humanos da Secretaria;  
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XII - sem prejuízo das atividades fins, fornecer informações 

sobre atendimentos, medicamentos, e outras à Secretaria, que possibilitem 

o diagnóstico de situações de saúde visando à implementação de ações cada 

vez mais eficientes e eficazes no combate aos agravos que acometem a 

população do município; 

XIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

XIV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Centro de Saúde;  

XV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Centro de Saúde;  

XVI - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 51 – Á Unidade Descentralizada de Reabilitação compete: 

I - oferecer serviços de média e alta complexidade na Atenção à 

Saúde da Pessoa com Deficiência, estando organizada nas especialidades de 

Neurologia Adulto, Neurologia Infantil, Saúde da Mulher, na atenção ao 

Amputado, Saúde Auditiva, na concessão de Órteses, Próteses e meios 

auxiliares de locomoção e no serviço de ortopedia;  

II - desenvolver ações integradas em Fonoaudiologia, 

Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Psicologia, Arteterapia, 

Nutrição, Enfermagem e área Médica; 

III - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

IV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas da Unidade;  

V - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Unidade;  

VI - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 
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Art. 52 - Ficam criados na Secretaria de Saúde os seguintes 

cargos: 

 1 (um) Cargo de Secretário (a) de Saúde 

 1 (um) Cargo de Diretor (a) da Estratégia de Saúde da 

Família 

 1 (um) Cargo de Diretor (a) do Centro de Saúde 

 1 (um) Cargo de Diretor (a) da Unidade 

Descentralizada de Reabilitação 

 

SUBSEÇÃO III 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Art. 53 - À Secretaria de Obras e Serviços Públicos compete 

tratar de assuntos relacionados com o uso de maquinários e equipamentos 

rodoviários, a execução de obras públicas, a prestação de serviços de 

limpeza, iluminação, conservação de próprios municipais, das estradas 

vicinais, dos logradouros públicos e, especificamente: 

I - planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e 

avaliar as atividades referentes à Secretaria, tendo em vista suas atribuições 

e os objetivos e necessidades da Administração municipal; 

II - organizar e manter atualizado o arquivo de informações 

necessárias ao cumprimento das finalidades da Secretaria; 

III - construir, ampliar, reformar e conservar obras públicas 

municipais, bem como providenciar a manutenção em boas condições dos 

imóveis particulares em uso pelo Município; 

IV - organizar e manter atualizado o cadastro técnico da zona 

rural, bem como o mapa rodoviário do Município;  

V - elaborar e executar projetos de abertura, ampliação, 

implantação de infra-estrutura, de obras públicas, desapropriação e 

pavimentação de vias e logradouros públicos, assim como a conservação 

destes;  
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VI - promover a execução de trabalhos topográficos 

indispensáveis às obras e serviços a cargo do município, bem como analisar, 

aprovar e fiscalizar projetos de obras e edificações públicas e particulares; 

VII - construir, manter e administrar cemitérios e áreas verdes, 

bem como efetuar e manter a arborização de vias e logradouros públicos; 

VIII - construir, ampliar, conservar e pavimentar as estradas 

vicinais e vias urbanas; 

IX - construir, reformar e conservar praças, parques e jardins 

públicos, tendo em vista a estética urbana e a preservação do meio 

ambiente; 

X - executar atividades referentes à limpeza, iluminação e outros 

serviços públicos mantidos pelo Município; 

XI - administrar o uso e promover a conservação e manutenção 

da frota rodoviária da Prefeitura; 

XII - executar obras municipais, quando por administração direta 

e fiscalizar e acompanhar, quando empreitada a terceiros;  

XIII - executar a construção de estradas municipais, abertura e 

pavimentação de vias e logradouros públicos urbanos, zelando por sua 

manutenção;  

XIV - efetuar manutenção e conservação de todas as viaturas e 

maquinário da municipalidade;  

XV - varrição, capina, limpeza de valas e bueiros, ruas e 

logradouros públicos;  

XVI - manter, ampliar e conservar a iluminação pública, bem 

como a sinalização de trânsito;  

XVII - realizar os serviços de infra-estrutura de eventos 

promocionais do Município;  

XVIII - firmar convênios e contratos, observadas as regras da 

Lei de licitações, com pessoas jurídicas de direito público ou privado, visando 

à consecução dos objetivos e finalidades indicadas na presente Lei. 

XIX - assessorar o Prefeito em matérias de sua competência. 
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XX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

XXI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas da Unidade;  

XXII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Unidade;  

XXIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 54 – A Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Públicos 

subdivide-se em:  

 Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais 

 Departamento de Obras Rurais 

 Departamento de Obras Urbanas 

 Diretoria de Oficina Mecânica 

 Departamento de Manutenção 

 

Art. 55 – Á Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais compete: 

I - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante 

convênios ou contratos com instituições ou firmas especializadas em 

engenharia sanitária, de direito público ou privado, as obras relativas à 

construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável e de esgoto sanitário; 

II - operar, manter, conservar e explorar diretamente os 

serviços de abastecimento de água potável e o sistema de esgotamento 

sanitário; 

III - lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de água 

e de esgoto e as contribuições ou preços que incidirem sobre os imóveis 

beneficiados com tais serviços; 
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IV - defender, contra a poluição, os cursos de água do 

município; 

V - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução de 

serviços provenientes de convênios firmados entre o município e órgãos 

federais, estaduais ou particulares para estudos, projetos e obras de  

construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotos sanitários; 

VI - elaborar e executar projetos técnicos para obras que 

venham garantir o escoamento da produção e a melhoria das condições de 

tráfego nas estradas rurais; 

VII - promover a melhoria da infra-estrutura rural baseada na 

prática da participação, buscando alternativas para a solução dos problemas 

prioritários; 

VIII - desenvolver as potencialidades rurais, através de 

integração de ações, programas e projetos;  

IX - elaboração de projetos de infra-estrutura, apresentando-os 

aos governos estadual e federal visando à obtenção de recursos para 

aplicação no meio rural, priorizando as comunidades ali situadas; 

X - manter a sinalização horizontal e vertical do sistema 

rodoviário do Município;  

XI - supervisionar os serviços de escavações, de aterramentos e 

de terraplanagens rurais;  

XII - solicitar e supervisionar as ações de desobstrução e 

limpeza de córregos municipais;  

XIII - manter os serviços de roçadas, retiradas de entulhos e 

saneamento em locais que obstruam ou causem assoreamento dos cursos 

d’águas;  

XIV - solicitar e controlar a utilização de material nas obras a 

cargo da Diretoria, objetivando à economicidade; 

XV - promover a manutenção de estradas e acessos às 

propriedades rurais; 

XVI - elaborar cronograma de obras públicas nos distritos rurais; 
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XVII - manter o cadastro técnico das estradas rurais; 

XVIII - vistoriar e analisar as solicitações dos moradores de 

chácaras, sítios, fazendas sobre as condições das estradas vicinais e de 

acesso às propriedades; 

XIX - requisitar e controlar, sob a supervisão da Secretaria, os 

materiais utilizados nos trabalhos da Diretoria; 

XX - fiscalizar a execução dos trabalhos desenvolvidos por 

empresas contratadas; 

XXI - abrir, conservar e melhorar o sistema rodoviário municipal, 

com obras de revestimento primário e acostamentos;  

XXII - construir e conservar bueiros e pontilhões;  

XXIII - propor ao Secretário a aquisição de materiais necessários 

à fabricação de artigos de concreto para manutenção de logradouros 

públicos e sistema viário; 

XXIV - examinar e dar despacho final em todos os processos 

referentes a serviços públicos; 

XXV - promover a arborização dos logradouros públicos 

providenciando o plantio e o tratamento das espécies que mais atendam às 

condições locais; 

XXVI - estabelecer os limites da área de ocupação da limpeza 

pública, de acordo com as disponibilidades do órgão; 

XXVII - fiscalizar a coleta e remoção do lixo nas habitações 

particulares e demais edificações do quadro urbano; 

XXVIII - promover o recolhimento dos animais de grande porte 

na zona urbana a local previamente determinado pelo Poder Executivo 

Municipal; 

XXIX - tomar conhecimento do programa de trabalho da 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; 

XXX - executar as obras definidas nos projetos de edificação de 

prédios e praças públicas;  
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XXXI - executar as obras necessárias para recuperação e 

manutenção dos prédios e praças públicas;  

XXXII - manter controle de utilização de material na edificação, 

recuperação e manutenção de prédios e praças públicas, objetivando a 

racionalização de consumo;  

XXXIII - zelar e controlar a utilização dos veículos, 

equipamentos, e materiais empregados nos serviços do Departamento; 

XXXIV - remover os entulhos dos passeios, vias públicas e 

logradouros, especialmente os oriundos da construção civil;  

XXXV - adotar medidas que visem proteger a boa qualidade de 

vida e do meio ambiente, no âmbito de suas atribuições;  

XXXVI - regular o funcionamento da Estação Rodoviária e 

Aeroporto Municipal; 

XXXVII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, 

todos os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXXVIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

XXXIX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

XL - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único: Estão diretamente subordinados à Diretoria 

de Serviços Urbanos e Rurais o Departamento de Obras Rurais e o 

Departamento de Obras Urbanas. 

 

Art. 56 – Ao Departamento de Obras Rurais compete: 

I - elaborar e executar projetos técnicos para obras que venham 

garantir o escoamento da produção e a melhoria das condições de tráfego 

nas estradas rurais; 
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II - promover a melhoria da infra-estrutura rural baseada na 

prática da participação, buscando alternativas para a solução dos problemas 

prioritários; 

III - desenvolver as potencialidades rurais, através de integração 

de ações, programas e projetos;  

IV - elaboração de projetos de infra-estrutura, apresentando-os 

aos governos estadual e federal, visando à obtenção de recursos para 

aplicação no meio rural, priorizando as comunidades ali situadas; 

V - manter a sinalização horizontal e vertical do sistema 

rodoviário do Município;  

VI - supervisionar os serviços de escavações, de aterramentos e 

de terraplanagens rurais;  

VII - solicitar e supervisionar as ações de desobstrução e 

limpeza de córregos municipais;  

VIII - manter os serviços de roçadas, retiradas de entulhos e 

saneamento em locais que obstruam ou causem assoreamento dos cursos 

d’águas;  

IX - solicitar e controlar a utilização de material nas obras a 

cargo do Departamento, objetivando à economicidade; 

X - promover a manutenção de estradas e acessos às 

propriedades rurais; 

XI - elaborar cronograma de obras públicas nos distritos rurais; 

XII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XIV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XV - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 
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Art. 57 – Ao Departamento de Obras Urbanas compete: 

I - propor à Diretoria a aquisição de materiais necessários à 

fabricação de artigos de concreto para manutenção de logradouros públicos 

e sistema viário; 

II - examinar e dar despacho final em todos os processos 

referentes a serviços públicos; 

III - promover a arborização dos logradouros públicos 

providenciando o plantio e o tratamento das espécies que mais atendam às 

condições locais; 

IV - realizar a manutenção da rede de iluminação pública das 

praças, parques e jardins; 

V - estudar e propor medidas para utilização racional do 

Cemitério Público; 

VI - estabelecer os limites da área de ocupação da limpeza 

pública, de acordo com as disponibilidades do órgão; 

VII – executar e fiscalizar a coleta e remoção do lixo nas 

habitações particulares e demais edificações do quadro urbano; 

VIII - promover a fiscalização e recolhimento dos animais de 

grande porte na zona urbana; 

IX - tomar conhecimento do programa de trabalho da Diretoria 

de Serviços Urbanos e Rurais; 

X – executar e fiscalizar os serviços de cemitérios;  

XI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XIV - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 
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Art. 58 – Á Diretoria de Oficina Mecânica compete: 

I - executar o acompanhamento da utilização da frota municipal, 

dando cobertura completa inclusive nos casos de ocorrências que ocasionem 

impedimento de sua utilização;  

II - organizar um controle individual de desempenho de cada 

unidade veicular;  

III - estabelecer controle da quilometragem e do consumo de 

cada unidade veicular;  

  IV - implantar e manter atualizado o controle estatístico de 

ocorrências que ocasionem paralisação de unidades da frota veicular e de 

maquinário municipal;  

  V - implantar e manter atualizado um sistema de custo de 

manutenção por veículo;  

  VI - analisar orçamentos de custos de manutenção;  

  VII - estabelecer programas de manutenção preventiva;  

  VIII - promover o abastecimento da frota municipal, mediante 

controle detalhado da unidade veicular e do combustível aplicado;  

  IX - promover a lavagem e lubrificação das unidades veiculares 

da frota municipal;  

X - submeter ao Secretário os pedidos de peças para reposição e 

serviços em geral relativos ao transporte escolar; 

XI - controlar todos os ônibus que fazem transporte de alunos, 

na zona urbana ou rural; 

XII - promover o controle de combustível no posto fornecedor, 

observando o limite de cota da licitação para atendimento dos ônibus; 

XIII - estudar permanentemente os itinerários do transporte 

escolar da rede municipal de ensino, racionalizando sua utilização; 

XIV - apurar causas e responsabilidades em acidentes que 

envolvam os ônibus de transporte escolar; 

XV - apurar os gastos de todos os ônibus escolares; 



 

92 

 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

GESTÃO 2009-2012 

XVI - promover a manutenção e conservação dos ônibus 

escolares da Secretaria de Educação e Cultura; 

XVII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

 

XVIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria;  

XIX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Diretoria;  

XX - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único: Fica criado dentro da Diretoria de Oficina 

Mecânica o Departamento de Manutenção. 

 

Art. 59 – Compete ao Departamento de Manutenção: 

I – efetuar a manutenção dos veículos da Prefeitura nos casos de 

ocorrências que ocasionem impedimento de sua utilização;  

  II – requisitar peças e demais componentes para substituição 

nos veículos da frota municipal;  

  III - executar programas de manutenção preventiva;  

  VIII – realizar o abastecimento da frota municipal, verificando 

ainda água e óleo do motor, evitando danos aos veículos; 

  IV - realizar a lavagem e lubrificação das unidades veiculares da 

frota municipal;  

V - requisitar peças para reposição e serviços em geral relativos 

ao transporte escolar; 

VI – dar manutenção em todos os ônibus que fazem transporte 

de alunos, na zona urbana ou rural; 

VII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  
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VIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

IX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XI - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 60 – Ficam criados na Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos os seguintes cargos: 

 1 (um) Cargo de Secretário (a) de Obras e Serviços 

Públicos 

 1 (um) Cargo de Diretor de Serviços Urbanos e 

Rurais 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento 

de Obras Rurais 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento 

de Obras Urbanas 

 1 (um) Cargo de Diretor de Oficina 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento 

de Manutenção 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

     

Art. 61 - Compete à Secretaria de Assistência Social: 

I - dirigir e fiscalizar a aplicação de recursos provenientes de 

convênios destinados à Promoção e Assistência Social; 

II - promover o levantamento da força de trabalho do município, 

incrementando e orientando o seu aproveitamento nos serviços e obras 

municipais, bem como em outras instituições públicas e particulares;  
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III - estimular a adoção de medidas que possam ampliar o 

mercado de trabalho local; 

IV - receber necessitados que procurem a Prefeitura em busca 

de ajuda individual, orientando-os e dando a solução cabível; 

V - conceder auxílio financeiro em caso de pobreza extrema ou 

outras emergências, quando assim for devidamente comprovado; 

VI - promover a realização de cursos de preparação ou 

especialização de mão-de-obra necessária às atividades econômicas do 

Município; 

VII - promover a realização de cursos profissionalizantes e de 

artesanato, com objetivo de melhorar a renda das famílias de baixo poder 

aquisitivo; 

VIII - levantar problemas ligados às condições habitacionais, a 

fim de desenvolver, quando necessário, programas de habitação popular; 

IX - desenvolver e executar programas e projetos que 

possibilitem a redução e/ou eliminação do déficit habitacional do Município, 

mormente na área social de menor poder aquisitivo; 

X - dar assistência ao menor abandonado, solicitando a 

colaboração dos órgãos e entidades estaduais e federais que cuidam 

especificamente do problema;  

XI - pronunciar-se sobre as solicitações de entidades 

assistenciais do município, relativas a subvenções ou auxílios, controlando 

sua aplicação, quando concedidos; 

XII - dar assistência ao idoso, solicitando colaboração de órgãos 

e entidades que cuidam especificamente do problema; 

XIII - estimular e orientar a formação de diferentes modalidades 

de organização comunitária para atuar no campo de promoção social; 

XIV - executar a política e o Plano de Desenvolvimento Social, 

buscando a integração da população de baixa renda nesse processo;  

XV - elaborar e realizar programas e projetos que visem 

melhorar as condições sociais e econômicas da população;  
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XVI - organizar e manter estudos e banco de dados com 

estatísticas sociais do Município;  

XVII - elaborar programas especiais visando integrar a 

população em situação de risco social, promovendo a sua reintegração à 

sociedade; 

XVIII - promover soluções destinadas ao socorro emergencial de 

vítimas de causas nefastas; 

XIX - auxiliar e estimular a criação de entidades assistenciais e 

filantrópicas que visem a proteção da criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos de 

idade, crianças desamparadas, do deficiente, da mulher e do idoso; 

XX - manter eficiente controle do consumo e utilização de 

materiais e alimentos objetivando a sua racionalização; 

XXI - zelar pelos bens à disposição da Secretaria; 

XXII - promover, manter e controlar os serviços de refeitório 

oferecidos pelo Município; 

XXIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

XXIV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria; 

XXV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Secretaria; 

XXVI - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

  Art. 62 – A Secretaria de Assistência Social subdivide-se em: 

 Departamento de Programas Especiais  

 Departamento de Programas Sociais e Habitação 

 Centro de Referência  

 

  Art. 63 – Ao Departamento de Programas Especiais compete: 
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I - efetivar a Política de Proteção Social Especial que é destinada 

às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos idosos, às pessoas com 

deficiência e as pessoas em situações diversas de abandono que tiverem 

seus direitos violados e/ou ameaçados e cuja convivência com a família de 

origem seja considerada prejudicial à sua proteção e ao seu 

desenvolvimento;  

II - executar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 

visando à retirada de crianças e adolescentes em situação de trabalho 

considerado degradante, perigoso, insalubre e vexatório;  

III - executar o Programa Sentinela, que visa prestar o 

atendimento à crianças e adolescentes vítimas de violência física e 

psicológica, de negligência, abuso e exploração sexual, bem como à suas 

famílias;  

IV - oferecer o Programa de Medidas Sócio-educativas em Meio 

Aberto (Prestação de Serviços à Comunidade - PSC e Liberdade Assistida - 

LA) destinado à adolescentes infratores;  

V - estabelecer convênio com a rede regional de serviços sócio-

assistenciais que garantam o atendimento em: Casa Lar, Albergue e Centro 

de Internamento Provisório para adolescentes; 

VI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

VII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

VIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

IX - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 64 – Ao Departamento de Programas Sociais e Habitação 

compete: 

I - garantir o funcionamento do Centro de Referência da 

Assistência Social, executando os serviços de proteção social básica, 
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organizando e coordenando a rede de serviços sócio-assistenciais locais da 

Política de Assistência Social;  

II - efetivar a Política de Proteção Social Básica que tem como 

objetivos: prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários, visando à convivência, à socialização e ao acolhimento;  

III - assegurar às pessoas com deficiência o acesso à rede de 

serviços sócio-assistenciais de modo a inseri-las nas diversas ações 

ofertadas;  

IV - garantir o acesso dos usuários de Assistência Social ao 

Benefício de Prestação Continuada - BPC, que constitui a garantia de renda 

básica, conforme regulamentado a partir da Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS;  

V - ofertar Benefícios Eventuais que são provisões gratuitas 

visando cobrir determinadas necessidades temporárias advindas de 

situações de vulnerabilidade social;  

VI - assistir aos usuários da Assistência Social através do 

desenvolvimento do Programa de Atenção Integral às Famílias;  

VII - estruturar atendimento diferenciado aos idosos e seus 

familiares visando à garantia dos direitos estabelecidos no Estatuto do 

Idoso;  

VIII - desenvolver programas de incentivo ao protagonismo 

juvenil, visando qualificação para sua inserção ao mercado de trabalho;  

IX - ofertar serviços sócio-educativos para crianças, 

adolescentes e jovens, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários;  

X - desenvolver programas de enfrentamento à pobreza visando 

à geração de renda e a capacitação para a inclusão no mercado de trabalho;  

XI - promover o atendimento à pessoa idosa do Município, 

através de diversos programas, inclusive o da 3º Idade; 

XII - promover cursos diversos voltados à 3º Idade; 
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XIII - convocar, quando for necessário, funcionários para 

prestação de serviço em jornada completa de trabalho, observando a 

legislação pertinente; 

XIV - fazer executar os programas de trabalho nos prazos 

previstos; 

XV - levantar problemas ligados às condições habitacionais, a 

fim de desenvolver, quando necessário, programas de habitação popular, 

mantendo cadastro com dados das famílias, renda familiar, número de 

componentes e estado da moradia, para subsidiar as decisões quando da 

implentação dos programas; 

XVI - desenvolver e executar programas e projetos que 

possibilitem a redução e/ou eliminação do déficit habitacional do Município, 

mormente na área social de menor poder aquisitivo; 

XVII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XVIII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XIX - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição pelo Departamento;  

XX - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

  Art. 65 – Ao Centro de Referência compete: 

I - executar serviços de proteção social básica; 

II - organizar e coordenar a rede de serviços sócio-assistenciais 

locais da política de assistência social; 

III - ser responsável pela oferta do Programa de Atenção 

Integral às Famílias – PAIF; 

IV - realizar, sob orientação do Secretário (a) de Assistência 

Social, o mapeamento e a organização da rede socioassistencial de proteção 

básica; 
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V - promover a inserção das famílias nos serviços de assistência 

social local; 

VI - promover o encaminhamento da população local para as 

demais políticas públicas e sociais. (PNAS 2004); 

 VII – exercer assistência territorializada, visando à valorização 

das heterogeneidades, as particularidades de cada grupo familiar, a 

diversidade de culturas e a promoção e o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários; 

VIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

IX - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo CR;  

X - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do CR;  

XI - executar quaisquer outras atividades que pela sua natureza 

se enquadrem na sua competência. 

 

  Art. 66 - Ficam criados na Secretaria de Assistência Social os 

seguintes cargos: 

 1 (um) Cargo de Secretário (a) de Assistência Social 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Programas Especiais  

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Programas Sociais e Habitação 

 1 (um) Cargo de Diretor (a) do Centro de Referência 

 

SEÇÃO V 

DAS SECRETARIAS DE NATUREZA DE FOMENTO 
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SUBSEÇÃO I 

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 

 

     Art. 67 - A Secretaria de Meio Ambiente, Indústria e Comércio 

compete:  

I - desenvolver políticas e ações de apoio aos programas e 

iniciativas do setor produtivo, buscando desenvolver a economia do 

Município;  

II - realizar estudos que visem detectar os problemas que 

estejam provocando poluição ambiental; 

  III - propor ao Prefeito, medidas que visem solucionar os focos 

de poluição ambiental; 

IV - realizar a promoção dos motivos econômicos do Município; 

V - orientar e incentivar a formação de associações, cooperativas 

e outras modalidades de organizações com vistas ao incremento e 

valorização das atividades industriais, comerciais e rurais;  

VI - tomar iniciativa de articulação com os órgãos de âmbito 

governamental, em apoio à iniciativa privada, buscando captar recursos para 

o desenvolvimento econômico do Município;  

VII - articular, com os órgãos competentes do Estado e da 

União, programas que visem à melhoria, ampliação ou implantação de infra-

estrutura e outros meios necessários ao desenvolvimento integrado do 

Município;  

VIII - prestar assistência técnica aos agricultores, avicultores e 

pecuaristas sediados no território do Município;  

IX - promover programas de prevenção e combate às pragas e 

às moléstias das culturas animal, fruticultura e hortigranjeiros;  

X - desenvolver programas educativos e de extensão rural, 

visando elevar os padrões de produção e de consumo dos produtos 

agrícolas;  
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XI - prestar assistência aos pequenos produtores através de 

serviços de mecanização;  

XII - coordenar a política dos serviços de apoio aos produtores 

do meio rural com maquinário do Município;  

XIII - realizar estudos e pesquisas para desenvolver o fomento e 

a exploração sustentável de novas espécies animais e vegetais, adaptáveis 

às condições do Município;  

XIV - atuar como órgão regularizador do abastecimento, através 

de estudos e projetos de apoio ao sistema de armazenamento e 

comercialização;  

XV - supervisionar e fiscalizar a política de mineração, 

observando e fazendo cumprir a legislação vigente;  

XVI - a promoção, estímulo e apoio ao processo de 

desenvolvimento municipal às iniciativas privadas e públicas relacionadas 

com o setor industrial, comercial, agropecuário, de serviços e turístico; 

XVII - a liderança de campanhas em nível macro-regional que 

resultem em conquistas em obras de infra-estrutura e o fortalecimento da 

economia;  

XVIII - o fomento às campanhas e iniciativas que minimizem a 

questão do desemprego e aumentem a circulação de renda necessária ao 

crescimento do Município;  

XIX - organizar, programar, orientar, controlar e supervisionar 

as atividades relativas ao fomento das atividades industrial, comercial, 

agropecuária e de serviços do Município; 

XX - organizar, desenvolver e executar campanhas e 

intercâmbios com órgãos afins, visando ao implemento do desenvolvimento 

do Município nas suas áreas de atuação; 

XXI - estimular e apoiar as iniciativas privadas e públicas, 

ligadas à sua área de atuação, através de orientação para obtenção de 

financiamentos; 

XXII - desenvolver e acompanhar os objetivos, metas e ações do 

Poder Executivo Municipal que estejam relacionadas à Secretaria; 
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XXIII - estabelecer e desenvolver projetos e programas para a 

valorização das atividades agropecuária no Município, buscando o 

desenvolvimento e capacitação tecnológica; 

XXIV - assessorar o Prefeito em matérias de sua competência. 

XXV - estabelecer a política e diretrizes do governo municipal 

relativamente à defesa e conservação do meio ambiente; 

XXVI - fiscalizar o cumprimento de normas técnicas e padrões de 

proteção e melhoria do meio ambiente; 

XXVII - propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras 

medidas que se recomendem para execução dos programas de meio 

ambiente;  

XXVIII - produzir sementes e mudas destinadas a programas de 

florestamento, reflorestamento, arborização, jardinagem e recomposição de 

áreas degradadas; 

XXIX - promover a educação ambiental e de proteção à flora e à 

fauna municipal; 

XXX - exercer outras atividades relacionadas com a proteção do 

meio ambiente; 

XXXI - exercer o controle orçamentário no âmbito da secretaria;  

XXXII - efetuar o planejamento global das atividades anuais e 

plurianuais e outras atividades correlatas; 

XXXIII - proteger o patrimônio natural do município; 

XXXIV - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXXV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria;  

XXXVI - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição pela Secretaria;  

XXXVII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 
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Art. 68 – A Secretaria de Meio Ambiente, Indústria e Comércio 

subdivide-se em: 

 Departamento de Agricultura 

 Departamento Meio Ambiente  

 Divisão de Fiscalização Ambiental - DFA 

 Departamento de Indústria e Comércio 

 

Art. 69 – Ao Departamento de Agricultura compete: 

I - planejar, executar, controlar e avaliar as ações na área da 

agricultura, agropecuária e ações congêneres;  

II - desenvolver e apoiar ações voltadas ao desenvolvimento da 

agricultura no Município;  

III - promover medidas visando à aplicação correta de 

defensivos e fertilizantes, incentivando a proteção do solo;  

IV - promover ações visando à preservação do meio ambiente;  

V - incentivar o ensino agrícola formal e informal, 

articuladamente com a Secretaria da Educação e Cultura do Município;  

VI - promover e apoiar ações voltadas ao desenvolvimento da 

pecuária no Município;  

VII - incentivar a implantação de hortas comunitárias nos bairros 

e comunidades do interior, onde elas não existem;  

VIII - orientar as comunidades que já possuem as suas hortas, 

no sentido de aumentar a qualidade, produtividade e variedade de produtos 

cultivados, bem como na sua adequada comercialização e consumo;  

IX - organizar e implantar as feiras livres e feiras para a 

comercialização dos produtos diretamente do produtor ao consumidor;  

X - organizar, ao nível municipal, feiras e exposições 

agropecuárias;  

XI - participar de eventos e promoções relacionadas com o setor 

agropecuário e demais atividades de produção primária;  
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XII - organizar e implementar, ao nível municipal, um centro de 

abastecimento de hortifrutigranjeiros, com a finalidade de agilizar a 

comercialização e o consumo destes produtos;  

XIII - desenvolver ações objetivando a prática da inseminação 

artificial e outras que visem ao melhoramento genético dos rebanhos;  

XIV - promover medidas visando à educação e a defesa sanitária 

animal e vegetal;  

XV - promover a execução de açudagens, irrigação e demais 

práticas visando o desenvolvimento da piscicultura;  

XVI - coordenar os trabalhos referentes à área de microbacias;  

XVII - apoiar o cooperativismo, o associativismo, a pesquisa, a 

extensão rural, a integração agroindustrial e outras formas de organização 

do produtor e da produção;  

XVIII - promover medidas visando o desenvolvimento de 

atividades de estímulo à economia doméstica;  

XIX - apoiar e incentivar o desenvolvimento da apicultura e 

demais práticas do setor primário, no Município;  

XX - incentivar o armazenamento e silagens, visando à formação 

de estoques regulares;  

XXI - promover medidas visando auxiliar o abastecimento por 

meio da produção de hortifrutigranjeiros;  

XXII - incentivar a industrialização, a conservação e a 

comercialização de produtos agropecuários;  

XXIII - orientar os produtores relativamente à abertura de 

crédito rural junto aos órgãos financeiros públicos e privados;  

XXIV - planejar, coordenar e dirigir a elaboração do Plano Diretor 

Rural, visando à ordenação do crescimento e desenvolvimento da zona rural, 

contemplando, precipuamente:  

a) o mapeamento e cadastramento de todas as propriedades 

rurais do Município;  

b) a titulação da propriedade do imóvel rural;  
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c) os níveis de utilização e conservação das áreas agricultáveis;  

d) o aproveitamento dos recursos hidronaturais;  

e) o mapeamento das áreas de preservação existentes;  

f) o levantamento aerofotogramétrico.  

XXV - criar mecanismos de apoio à mecanização e infra-

estrutura da propriedade rural;  

XXVI - promover ações de apoio à eletrificação e telefonia rurais, 

articuladamente com os órgãos governamentais estaduais e federais;  

XXVII - desenvolver ações voltadas para o abastecimento de 

água potável e de boa qualidade, junto a agrovilas e propriedades rurais;  

XXVIII - incentivar a implantação de obras de infra-estrutura 

básica, visando incentivar a permanência do agricultor na zona rural;  

XXIX - promover a implantação de viveiros para a produção de 

mudas de essências florestais, visando o florestamento e o reflorestamento;  

XXX - incentivar o desenvolvimento e a implantação de 

indústrias artesanais e rurais;  

XXXI - incentivar e promover mecanismos que possibilitem, 

produtivamente, a execução de sistemas de cooperação rural por meio de 

troca-troca ou de equivalência;  

XXXII - executar todas e quaisquer ações na área de produção 

primária, principalmente aquelas eficazes às condições e expectativas dos 

produtores rurais;  

XXXIII - apoiar e desenvolver campanhas visando à 

conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente sadio;  

XXXIV - realizar estudos individualizados, a critério da 

administração, buscando respaldar as políticas, programas, ações e 

atividades municipais voltadas à pecuária; 

XXXV - formular programas e projetos sociais de fomento ao 

comércio de produtos e subprodutos da pecuária municipal, bem como 

coordenar, apoiar e incentivar estudos voltados a estes fins; 
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XXXVI - desenvolver estudos voltados ao desenvolvimento do 

rebanho, combate a endemias e a epidemias; 

XXXVII - verificar o estado de sanidade dos animais destinados a 

abate, bem como as condições de higiene e limpeza dos matadouros com o 

Departamento de Vigilância Sanitária; 

XXXVIII - fiscalizar permanentemente a qualidade e o estado de 

conservação dos produtos de origem animal oferecidos ao consumidor; 

XXXIX - supervisionar os trabalhos de assistência técnica nas 

áreas de viticultura, fruticultura e olericultura e nas interpretações de 

análises de solo;  

XL - emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR;  

XLI - orientação quanto ao preenchimento do Formulário de DP - 

Declaração de Propriedade;  

XLII - solicitação de certidão para fins de aposentadoria do 

proprietário rural (encaminhar ao Incra MT);  

XLIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XLIV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XLV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição pelo Departamento;  

XLVI - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 70 – Ao Departamento de Meio Ambiente compete: 

 I - planejar, organizar, executar e controlar as atividades 

empreendidas pelo Município na área ambiental;  

II - promover medidas que visem proteger a boa qualidade de 

vida e do meio ambiente;  

III - emitir perecer sobre os pedidos de ocupação do espaço 

urbano e da paisagem natural, analisando o impacto ambiental;  
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IV - elaborar projetos de recuperação do meio ambiente;  

V - coordenar ações e executar planos, programas, projetos e 

atividades de proteção ambiental; 

VI - estabelecer as normas de proteção ambiental no tocante às 

atividades que interfiram ou possam interferir na qualidade do meio 

ambiente; 

VII - assessorar os órgãos da Administração Municipal na 

elaboração e revisão do planejamento local quanto aos aspectos ambientais, 

controle da poluição, expansão urbana e proposta de criação de novas 

unidades de conservação e de outras áreas protegidas; 

VIII - estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental 

relativos à poluição atmosférica, hídrica, acústica e visual e a contaminação 

do solo; 

IX - incentivar, colaborar, participar de estudos e planos de 

ações de interesse ambiental em nível local, estadual e federal, através de 

ações comuns, convênios e consórcios; 

X - conceder licenças, autorizações e fixar limitações 

administrativas relativas ao meio ambiente; 

XI - regulamentar e controlar a utilização de produtos químicos 

em atividades agrossilvopastoris, industriais, comerciais e de prestação de 

serviços; 

XII - participar da elaboração de planos de ocupação de área de 

drenagem de bacias ou sub-bacias hidrográficas, do zoneamento e de outras 

atividades de uso e ocupação do solo, de iniciativa de outros órgãos 

municipais, estaduais e federais; 

XIII - exercer a vigilância ambiental e exercer o poder de polícia 

no âmbito de suas competências legais; 

XIV - promover, em conjunto com os demais órgãos 

competentes, o controle de utilização, armazenagem e transporte de 

produtos perigosos e/ou tóxicos; 

XV - autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o 

cadastramento e a exploração de recursos minerais; 
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XVI - fixar normas de monitoramento, condições de lançamento 

e padrões de emissão para resíduos e efluentes de qualquer natureza; 

XVII - desenvolver o sistema de monitoramento ambiental e 

normatizar o uso e manejo de recursos naturais; 

XVIII - avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo 

pesquisas, investigações, estudos e outras medidas necessárias; 

XIX - promover medidas adequadas à preservação de árvores 

isoladas ou maciços vegetais significativos através de sua identificação e 

cadastramento; 

XX - autorizar, de acordo com a legislação vigente, o corte e a 

exploração racional ou quaisquer outras alterações da cobertura vegetal 

nativa, primitiva ou regenerada; 

XXI - administrar as unidades de conservação e outras áreas 

protegidas, visando à proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e 

fauna, recursos genéticos e outros bens e interesses ecológicos, 

estabelecendo normas a serem observadas nestas áreas; 

XXII - promover a conscientização pública para a proteção do 

meio ambiente, criando os instrumentos adequados para a educação 

ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar, em 

parceria com o Departamento de Educação, em todos os níveis de ensino 

formal ou informal; 

XXIII - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 

os documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXIV - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XXV - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XXVI - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

Parágrafo único – Está diretamente subordinada ao 

Departamento de Meio Ambiente a Divisão de Fiscalização Ambiental. 
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Art. 71 – À Divisão de Fiscalização Ambiental compete: 

I - planejar, organizar, executar e controlar as atividades de 

fiscalização ambiental;  

II - fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do meio 

ambiente e cooperar na fiscalização dos serviços públicos, patrimônio 

municipal e aplicação da legislação pertinente;  

III - efetuar vistorias permanentes ou periódicas com a 

finalidade de garantir a preservação e defesa do meio ambiente, notificando 

e aplicando penalidades previstas em lei ou regulamento;  

IV - promover e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, no que for de 

competência do Município;  

V - promover a fiscalização, articuladamente com outros órgãos 

do governo, de saúde e vigilância sanitária;  

VI - definir espaços de controle e preservação permanente de 

interesse público e social do Município, promovendo as respectivas 

declarações ou tombamento, conforme o caso;  

VII - exigir de cada interessado na implantação de obra ou 

atividade potencialmente prejudicial ao meio ambiente o respectivo estudo 

prévio de impacto ambiental, com ampla divulgação;  

VIII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos à vida, à qualidade 

de vida e ao meio ambiente;  

IX - promover a educação ambiental, articuladamente, com as 

unidades de ensino instaladas no Município e em cooperação com a 

Secretaria de Educação e Cultura, em todos os níveis e modalidades de 

ensino e a conscientização pública para o respeito ao meio ambiente;  

X - fiscalizar o trabalho animal, punindo os infratores pelos 

excessos, na forma do regulamento;  

XI - coibir, por todos os meios legais, eventos competitivos que 

submetam animais a confrontos de crueldade;  
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XII - denunciar aos órgãos competentes os abusos contra o meio 

ambiente;  

XIII - proteger as fontes e mananciais de águas;  

XIV - controlar processos de florestamento e reflorestamento 

decorrentes de legislação municipal; 

XV - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XVI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Divisão;  

XVII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Divisão;  

XVIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 72 – Ao Departamento de Indústria e Comércio compete: 

I - planejar e organizar o desenvolvimento da indústria, 

comércio e serviços no Município;  

II - incentivar e apoiar a instalação, ampliação e modernização 

de indústrias, comércio e serviços no Município;  

III - promover, articuladamente com a Diretoria de Gabinete, 

campanhas de divulgação destacando o Município como pólo econômico 

regional e, ressaltando a legislação municipal referente à concessão de 

incentivos fiscais e estímulos materiais às empresas que se instalarem no 

seu território;  

IV - estimular e apoiar a pequena e média empresa;  

V - estimular as indústrias para que utilizem, tanto quanto 

possível, matérias-primas locais;  

VI - apoiar e organizar feiras, exposições e outros eventos de 

interesse da indústria e comércio do Município;  

VII - promover campanhas de incentivo à participação da 

indústria e comércio locais nos eventos realizados pelo Departamento;  
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VIII - estimular a prática de adoção de praças, concurso de 

vitrines e outros que tenham a participação efetiva da indústria e comércio 

locais;  

IX - incentivar e apoiar a geração de novas oportunidades de 

trabalho no Município;  

X - estimular e incentivar a efetiva implantação do Distrito 

Industrial e/ou mini-distritos e administrar todos os assuntos referentes ao 

seu funcionamento;  

XI - estimular e apoiar a instalação de empresas produtoras de 

bens e serviços de informática e tecnologia de ponta; 

XII - acompanhar o desenvolvimento da indústria no Município;  

XIII - planejar e organizar o desenvolvimento do comércio e 

serviços no Município;  

XIV - incentivar e apoiar a instalação, ampliação e modernização 

do setor de comércio e serviços no Município;  

XV - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XVI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XVII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XVIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 73 - Ficam criados na Secretaria de Meio Ambiente, 

Indústria e Comércio os seguintes cargos: 

 1 (um) Cargo de Secretário (a) de Agricultura, Meio 

Ambiente, Indústria e Comércio 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Agricultura 
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 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de Meio 

Ambiente 

 1 (um) Cargo de Chefe de Divisão de 

Fiscalização Ambiental 

 1 (um) Cargo de Chefe de Departamento de 

Indústria e Comércio 

 

SUBSEÇÃO II 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 

 

Art. 74 - À Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo 

compete: 

I - promover o desenvolvimento sustentável do turismo no 

Município;  

II - preservar, valorizar e desenvolver os recursos e ações 

tendentes aos aspectos turísticos, assim como explorar o seu potencial, 

visando sempre o melhor alcance;  

III - planejar, coordenar e executar programas, eventos e 

atividades, apoiar as iniciativas da comunidade, voltadas às atividades 

turísticas;  

IV - divulgar o Município em âmbito regional, estadual, nacional 

e internacional;  

V - programar, organizar, coordenar e executar as atividades de 

promoção e desenvolvimento do esporte e do lazer;  

VI - promover atividades e iniciativas de natureza desportiva;  

VII - elaborar programas de apoio à prática desportiva em todas 

as suas formas;  

VIII - fomentar a prática de esporte pela comunidade, 

auxiliando-a e proporcionando-lhe condições para exercício da mesma;  
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IX - administrar os Ginásios e Centros Esportivos que fazem ou 

vierem a fazer parte do Complexo Esportivo do Município;  

X - planejar, operacionalizar e executar a Política Desportiva do 

município;  

XI - promover o esporte e o lazer à toda sociedade, de modo 

peculiar nos bairros e comunidades rurais do município;  

XII - desenvolver programas de lazer por especialidades (idosos, 

deficientes, entre outros);  

XIII - promover eventos esportivos que constem ou não dos 

programas;  

XIV - articular com o governo estadual e federal bem como com 

outros municípios no tocante a realização de jogos e demais práticas 

desportivas;  

XV - promover junto às entidades privadas programas em 

conjunto;  

XVI - fazer do esporte um pressuposto de saúde e vitalidade 

para as diferentes faixas etárias;  

XVII - formular projetos visando captar recursos financeiros, do 

Estado e da União, bem como de organizações nacionais e internacionais; 

XVIII - promover meios de recreação sadia para a comunidade; 

XIX - promover as práticas esportivas da comunidade, através 

da organização de certames e competições de esporte amador e outras 

formas de lazer; 

XX - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXI - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria;  

XXII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição da Secretaria;  

XXIII - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 
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Art. 75 – A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo 

divide-se em: 

 Departamento de Esporte e Lazer  

 Departamento de Apoio ao Turismo 

 

Art. 76 – Ao Departamento de Esporte e Lazer compete: 

I - promover a elaboração e a execução de programas 

recreativos e desportivos junto às unidades escolares da rede municipal de 

ensino; 

II - promover e estimular a organização comunitária, 

objetivando a instituição de associações com fins desportivos, recreativos e 

de lazer;  

III - organizar e estimular as competições desportivas entre as 

entidades organizadas no Município;  

IV - articular-se com entidades públicas e privadas para a 

obtenção de recursos para subsidiar o desporto municipal;  

V - participar ativamente na elaboração do calendário desportivo 

do Município;  

VI - estimular a organização do esporte amador e profissional do 

Município;  

VII - articular-se com a indústria e o comércio locais, visando à 

obtenção de patrocínio para o esporte municipal;  

VIII - estimular a prática da educação física formal e não formal;  

IX - apoiar e promover competições desportivas, em todas as 

modalidades, entre bairros e interior, essencialmente os Jogos Comunitários, 

visando a integração e a descoberta de novos valores locais;  

X - incentivar a comunidade para a prática de esportes e lazer, 

condizentes com cada faixa etária, propiciando-lhe condições de locais e 

eventos adequados;  
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XI - criar e desenvolver ações municipais visando atingir 

objetivos próprios da juventude do Município;  

XII - incentivar a participação jovem no desenvolvimento 

municipal;  

XIII - ativar a criatividade do jovem para participação nas 

práticas educacionais, artísticas e esportivas;  

XIV - desenvolver práticas e estudos visando à preservação 

saudável da vida e do meio ambiente;  

XV - estimular o interesse pelos assuntos referentes à 

Municipalidade;  

XVI - estimular o interesse dos jovens à prática do lazer, como 

princípio de educação;  

XVII - incentivar e promover o surgimento de lideranças jovens, 

com vista a ocuparem posições decisivas na vida comunitária;  

XVIII - administrar e/ou cooperar na emissão de carteiras e 

documentos, como incentivo, destinados a facilitar o acesso ao transporte 

coletivo e aos eventos, espetáculos e promoções sociais, culturais e 

esportivas;  

XIX - incentivar o jovem, quando oportuno, na obtenção de 

documentos necessários ao exercício de seus direitos civis e políticos e da 

sua cidadania;  

XX - incentivar a integração das ações desenvolvidas pelos 

diversos grupos, clubes de serviço, entidades de treinamento de lideranças, 

grêmios estudantis e demais associações representativas da juventude no 

Município;  

XXI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XXII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XXIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  
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XXIV - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 77 – Ao Departamento de Apoio ao Turismo compete: 

I - estimular e promover o turismo do Município; 

 II - incentivar e criar projetos turísticos, junto à comunidade 

local, objetivando o desenvolvimento municipal;  

III - promover e incentivar a organização e execução de projetos 

e publicações para divulgar o turismo municipal, observando-se os 

interesses administrativos e coletivos;  

IV - participar ativamente na elaboração do calendário anual de 

atividades turísticas do Município;  

V - promover e manter o funcionamento de terminais de 

informações turísticas, divulgando os pontos de interesse turístico e os 

pontos de apoio logístico as atividades do turismo; 

 VI - promover a divulgação de eventos tradicionais e 

característicos do Município;  

VII - promover e incentivar o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico, mediante a execução de ações que 

visem o incentivo a empreendimentos turísticos e a divulgação dos pontos 

de interesse turístico do Município;  

VIII - inclusão do Município no roteiro turístico do Estado;  

IX - divulgar o Município, por meio da realização de eventos 

tradicionais e característicos, efetuados regularmente, promovendo a sua 

inclusão no calendário de eventos elaborado pelo órgão estadual de turismo;  

X - apoiar e incentivar a realização de eventos folclóricos, 

tradicionalistas e sócio-culturais;  

XI - representar e a divulgar o Município em eventos diversos, 

em âmbito interno e externo;  

XII - a articular com entidades públicas e privadas, bem como 

com os demais órgãos da administração municipal, para viabilizar o 
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desenvolvimento harmonioso do setor turístico no Município, como fator de 

desenvolvimento econômico;  

XIII - promover cursos profissionalizantes para capacitar 

pessoas para ingresso ao trabalho de guia turístico;  

XIV - acompanhar a realização dos objetos dos termos de 

convênio, ajustes, acordos e outros instrumentos;  

XV - executar a proteção do patrimônio turístico do Município;  

XVI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos os 

documentos recebidos, tomando as devidas providências;  

XVII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento;  

XVIII - administrar, zelar e controlar a utilização de móveis, 

equipamentos e materiais à disposição do Departamento;  

XIX - executar quaisquer outras atividades que pela sua 

natureza se enquadrem na sua competência. 

 

Art. 78 - Ficam criados na Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Turismo os seguintes cargos: 

 1 (um) Cargo de Secretário (a) de Esporte, Lazer e 

Turismo 

 1 (um) Cargo de Chefe do Departamento 

Esporte e Lazer   

 1 (um) Cargo de Chefe do Departamento de 

Turismo 

  

SEÇÃO VI 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

SUBSEÇÃO I 



 

118 

 
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

GESTÃO 2009-2012 

DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

 

  Art. 79 - A composição e finalidades dos Conselhos Municipais 

em suas diferentes áreas de atuação estão estabelecidas em suas 

legislações específicas e seu funcionamento regulado em regimento próprio. 

 

SUBSEÇÃO II 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CMDU 

 

Art. 80 - É a unidade de decisão colegiada integrante da 

estrutura municipal, de caráter consultivo, normativo e recursal, com 

finalidade de estabelecer diretrizes da Política Municipal de Desenvolvimento 

Urbano – PMDU e: 

I - promover o Gerenciamento Urbano, administrando as normas 

de uso e ocupação do solo, em consonância com o zoneamento urbano e as 

diretrizes do PMDU. 

 

TITULO III 

DA ADEQUAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

CAPITULO I 

DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 81 - Ficam criados todos os órgãos da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo de Santa Carmem, mencionados nesta 

Lei, os quais substituirão os já existentes, que são automaticamente 

extintos. 

Parágrafo único - A implantação dos órgãos far-se-á através 

da efetivação das seguintes medidas: 
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I - provimento das respectivas chefias; 

II - dotação dos elementos materiais e humanos indispensáveis 

ao seu funcionamento. 

 

CAPITULO II 

DO REGULAMENTO INTERNO 

 

  Art. 82 - O Regulamento Interno que disporá sobre o 

funcionamento dos órgãos do Município, será baixado por Decreto do 

Prefeito Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

da publicação desta Lei. 

§ 1º O Regulamento Interno expressará:  

I - as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos 

em função de chefia; 

II - as normas de trabalho que, por sua natureza, não devam 

constituir disposição em separado; 

III - outras disposições que se fizerem necessárias. 

 

CAPITULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 83 - A representação gráfica da estrutura administrativa do 

Poder Executivo de Santa Carmem-MT, é a constante do Anexo III   que 

fica fazendo parte integrante da presente Lei. 

 

Art. 84 - Os órgãos municipais que compõem a estrutura 

administrativa de que trata esta Lei, funcionarão perfeitamente articulados 

entre si, em regime de mútua colaboração. 
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Art. 85 - O Poder Executivo de Santa Carmem consignará 

anualmente, recursos orçamentários, destinados ao treinamento de seus 

servidores, na busca permanente da melhoria dos serviços colocados à 

disposição dos munícipes. 

 

Art. 86 - O Poder Executivo Municipal deverá ajustar o 

orçamento do exercício de 2012, adequando-o às alterações introduzidas por 

esta lei, até o limite do saldo das dotações orçamentárias. 

 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, 

consideram-se saldos de dotações orçamentárias as diferenças entre os 

créditos orçamentários autorizados e as despesas empenhadas em cada 

elemento de despesa. 

 

Art. 87 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 88 - Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nº. 391/2009 de 11 de Dezembro de 2009. 

 

GABINETE DO PREFEITO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

ESTADO DE MATO GROSSO  

EM, 03 DE JUNHO DE 2011 

 

 

 

ALESSANDRO NICOLI 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

Demonstrativo do total de Cargos Comissionados da Prefeitura Municipal de Santa Carmem segundo 

a Lei nº. 391/2009 - Lei da Estrutura Administrativa. 

 

              Órgão           
Cargos 

Gabinete 
Procuradoria  

Jurídica 

Assessoria 

Contábil  

Assessoria 
Municipal 

Controlador 

Interno 

Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Planejamento, 
Administração 

e Finanças 

Secretaria 
Municipal 
de Obras 

e Serviços 
Públicos 

Secretaria 
Municipal 

de 
Educação 
e Cultura 

Secretaria 
Municipal 

de 
Assistência 

Social 

Secretaria 
Municipal 
de Saúde 

Secretaria 
Municipal 

de 
Agricultura, 

Meio 
Ambiente, 
Indústria e 
Comércio 

Secretaria 

Municipal 
de 

Esporte, 
Lazer, 

Turismo e 
Juventude 

Total 

Chefe de 
Gabinete 1 - - - - - - - - - - 

- 1 

Procurador 
Jurídico - 1 - - - - - - - - - 

- 1 

Assessor 
Contábil - - 1 - - - - - - - - 

- 1 

Controlador - - - - 1 - - - - - - 
- 1 

Secretário 

Executivo 
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 

Diretor 1 - - - - 1 2 1 - - -  5 

Coordenador - - - - - 1 - 6 1 - - - 8 

Assessor - - - 1 - - - 1 - - - - 2 

Orientador 
Educacional 

- - - - - - - 1 - - - 
 

- 

 

1 

Chefe de 
Departamento 

- - - - - 4 - 1 1 1 1 - 8 

Chefe de 
Divisão 

- - - - - 2 - - - - - - 2 

Almoxarife - - - - - 1 - - - - - - 1 

Encarregado - - - - - 1 - - - - - - 1 

Total 
2 1 1 1 1 11 3 11 3 2 2 1 39 
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ANEXO II 

Demonstrativo do total de Cargos Comissionados da Prefeitura Municipal de Santa Carmem segundo 
a Nova Lei da Estrutura Administrativa proposta 

              Órgão           
Cargos 

Diretoria 

de 
Gabinete 

 

Procuradoria  

Jurídica 

Controladoria 

Interna 

 

Assessoria 
Municipal 

Secretaria 
Municipal de 

Planejamento, 
Administração 

e Finanças 

Secretaria 
Municipal 

de 
Educação 
e Cultura 

Secretaria 
Municipal 

Saúde 

Secretaria 
Municipal 
Obras e 
Serviços 
Públicos 

Secretaria 
Municipal 

de 
Assistência 

Social 

Secretaria 
Municipal 

de 
Agricultura, 

Meio 
Ambiente, 
Indústria e 
Comércio 

Secretaria 

Municipal 
de 

Esporte, 
Lazer, 

Turismo  

Total 

Diretor de 
Gabinete 1 - - - - - - - - - 

- 1 

Procurador 
Jurídico - 1 - - - - - - - - 

- 1 

Controlador 
Interno - - 1 - - - - - - - 

- 1 

Assessor 
Municipal - - - 1 - - - - - - 

- 1 

Secretário 
Executivo 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 

Diretor - - - - 5 1 3 2 1 - - 12 

Coordenador - - - - - 6 - - - - - 6 

Chefe de 
Departamento 

- - - - 8 2 - 3 2 3 2 20 

Chefe de 
Divisão 

- - - - 1 - - - - 1 - 2 

Total 
1 1 1 1 15 10 4 6 4 5 3 51 
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ANEXO III 

ORGANOGRAMAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR E DIRETO AO PREFEITO

GABINETE 
DO 

PREFEITO

CONTROLADORIA
INTERNA

PROCURADORIA
JURIDICA

COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA
MUNICIPAL

DIRETORIA DE GABINETE

SEC. MUN. DE
ESPORTE,  LAZER

E TURISMO 

SEC. MUN. DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SEC. MUN. DE
SAÚDE 

SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO,
ADM. E FINANÇAS 

SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO 
E CULTURA

SEC. MUN. DE
OBRAS E SERVIÇOS

PUBLICOS

SEC. MUN. DE
AGRICULTURA

IND. E COMÉRCIO

CONSELHO MUN.
DE DESENVOLVIMENTO

 URBANO

ORGÃOS
COLEGIADOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO  DIRETO

SECRETARIA DE NATUREZA MEIO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIRETORIA
DE TRÂNSITO

DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE
CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO DE
ACOMPANHAMENTO

ORÇAMENTÁRIO

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE
FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE
PESSOAL

DEPARTAMENTO DE
TRIBUTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
TESOURARIA

DIVISÃO DE
ALMOXARIFADO

DEPARTAMENTO DE
PATRIMÔNIO

DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
CONTROLE 
DO APLIC

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO  DIRETO

SECRETARIA DE NATUREZA FIM

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

E CULTURA

COORDENADORIA
DE CRECHE

COORDENADORIA
DE ESCOLA

COORDENADORIA
DE ASSESSORIA

PEDAGÓGICA

COORDENADORIA
DE CULTURA

DIRETORIA
DE ESCOLA

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

DEPARTAMENTO
DE ORIENTAÇÃO

PEDAGÓGICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO  DIRETO

SECRETARIA DE NATUREZA FIM

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

UNIDADE
DESCENTRALIZADA
DE REABILITAÇÃO

CENTRO DE
SAÚDE

ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO  DIRETO

SECRETARIA DE NATUREZA FIM

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS

DIRETORIA DE
OFICINA

MECÂNICA

DEPARTAMENTO
DE MANUTENÇÃO

DEPARTAMENTO
DE OBRAS RURAIS

DEPARTAMENTO
DE OBRAS URBANAS

DIRETORIA DE 
SERVIÇOS URBANOS

E RURAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO  DIRETO

SECRETARIA DE NATUREZA FIM

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO DE
REFERÊNCIA

DEPARTAMENTO DE
 PROGRAMAS SOCIAIS

E HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMAS

ESPECIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO  DIRETO
SECRETARIA DE NATUREZA DE FOMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA,

MEIO AMBIENTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO
DE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE
 AGRICULTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO  DIRETO
SECRETARIA DE NATUREZA DE FOMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE, LAZER

E TURISMO

DEPARTAMENTO
DE APOIO AO

TURISMO

DEPARTAMENTO DE
 ESPORTE E LAZER

 

 


