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c PREFEITURA MUNICIPAL

OPENTECOSTE
Pentecoste, 23 de manjo de 2015.

Of. N° 2Q15Q323-2/SEAD

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara - TCM/CE, a indusa Prestação de Contas de Gestão

(BALANÇO GERAL) da SECRETARIA DE GOVERNO adoente ao exerdcio financeiro 2014. elaborada em

conformidade com a Instrução Normativa n.° 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atendosamente,

Ák.
PAULO SERGIO SANTOS

Secretíno de Administração e Finanças
CPF: 034.253.573-37

AO EXCELENTÍSSJMO SENHOR
CONSELHEIROOR. FRANCISCO DEPAULA ROCHA AGUIAR
MO. PRESIDENTEDO TCM/CE
FORTALEZA -CEARÁ.

Praça Bernardino Gomes Beierra, 457,Centro. CEP: 62.640-000
Fone; (85) 3352.2617 - www.ppntecoste.ce.pov.br

CNPJ; 07.682.651/Q001-50 -CGF: 06.92O.19S-1



9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-V

Portaria n". 236/13.

Á Prefeita Municipal de Pentecoste Senhora María Jvoneide
Rodrigues de Moura, no uso de suas atribuições conferidas pelo o Art, 74
inciso LX da Lei Orgânica do Município, combinando com o que determina
a Lei 693/2QÍ2 de 18 de setembro de 203 2: !

RESOLVE: t»

Nomear PAULO SERGIO SA1NTOS, para exercer o Cargo
de SECRETÁRIO HE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
incumbência de além das atribuições inerentes ao cargo, representar os
interesses do município.

*com a

Registre-se, Publique-se c Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste, 01 de outubro de 2013.

Murta IvoneideÿãSflríÿíi-.s de Moura
tVcfeitaÿWrfértffMfkÿ Ikutecaste

/

«*

$
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PREFEITURA MUNICIPAL

OPENTECOSTE
Mês/Ano;Muridpto:

PENTECOSTE 12/2014
unidade orçamentara:

015ECRSTARIA OC GOVERMO11-SÍCRETAJtlA DE GOVERNO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Mumripio: Beorcfáo:

PENTECOSTE 2014
Emprese; Contador:

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO

NETO

MUNICÍPIOS CONSULTORIA &

CONTABILIDADE S/S
CNPJ: CFF: CRC:

B6.701,430/0001-56 360.887.573-53 010648/0-5 (CE)

Endereço Comentei;

RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111

VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

Endereça Residencial:

RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593

BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131

FORTALEZA/CE

Tetefone: Tefcsfane Fuco e Oduter

(85) 3214.0948 / 9916.3900(85)3223.6400

Email. Em*;

municiPiosconsultofiataiQmail,com fannetto@omaU.com

rado de Admml e finanças: rttOesuesa:Contader.

'A 4
ASS ASS: ASS;

NOME; Paulu Seglo Santos

HAT 034,251773-37

HOME Fco.

MAT.: 01fl&
Nastímentn Neto NOME; Pauto Serg» Santw

HAT,: 034.253773-37(CJjÒCE)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457,Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNP): 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



. PREFEITURA MUNICIPAL

OPENTECOSTE
CADASTRO PE GESTOR -CONFORME IN/TCM Q3/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA;

CwJltjo e Nome àa Unidade Gestora (confirme o SIM j:

12.01-SECRETAÍtIA DE GOVERNO

•JOffie da Serwdcf (Gestor ):

PAULO SERGIO SANTOS

Cargo,fFunçAo; CPf;

Secretaire [!e Administração e Finanças 034.153.773-37

MattiaAa; Período da Gestão-

2559 01/01/2014 a 31/12/2014

Data do Ato:NomeaçSa/DestgnaçSo Ato N°;

N° 236/13

Data do Publicação-.

01/10/201301/10/2013
Delegação de Gompetónciê

Ordenadof da Despesa

Data do Ata:

01/10/2013

Datada ftjbócaçâo:

01/10/2013

Da- a cfa Con-iiiJiicação ao TCH:

01/10/2013
Enddeça Resjdendal:

RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N

SalíTo/Distnto:

CENTRO

Muniopto:

PENTECOSTE

UF: CEP:

CE 02.640-000

:

Elaborado por: Penado da Gestão:

01/01/2014 a 31/12/2014PAULO SERGIO SANTOS

-'iomeasãúiDeâynâçao Ato N°:

N° 236/13

Data do Ato: Data da ftittoção:

01/10/201301/10/2013

:

Oidfeidof da Dtspeiÿ ;

»V&nA
ano«Adml e Finanças: Contador.

ASS:A55

NOME: Paulo Snrglo Santos

MAT 034.253.773-37

NOME- Pauto Sergio Santos

MAT 034.253,77>31'

NOME: fÿí. Antonin do Nasdmento Neto

MAT- iGtytó/o

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, CentTO, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www.pentccoste.ce.i/ov.br

CNP): 07.682.651/0001-58- CGF: 06.920.195-1
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Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

_Pàqwa. 1

Balanço Orçamentado

Anexo 12. da Lei n° 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF h* 8, de 04/02/85)

Raceitas

Sem receitas orçamentarias para esta Unidade Gestora.

Despesas

Especificação Fixação RS Execução R$ Diferença R$

Créditos Orçamentámos e Suplementares

Créditos Especiais e Extraordinários

0,00 0.00 0.00

0,000,00 0,00

Sub-Total:

Superavits,

Total Geral;

0.000,00 0.00

0.000,00 0,00

0,00 0.000,00

PAULO SERGIO SANTOSMUNICÍPIOSJCONSULTORIA

CRíí 000325 SECRETARIAL)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Período; 01/01/2014 a 31/12/2014

_ Páflipa 1

Balanço Financeiro

Anexo 13, dd Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portana SOF n* 6. de 04/02/05}

RECEITA DESPESA
Rpçeitas Orçamentarias Despesas Orçamentarias

Total da Receita Orçamenl.v la: 0,00 Total da Despesa Orçamentada: 9,00

Empanhado a Pagar Processado

Empenhado a PSçBI Nâo Processado

Total Empenhado a Pagar

0.00

0.00

0.00

Receita Extra Orçamentaria Despesa Extra Orçamentaria

Total da Recoita Entra OrçamentArii: 0.00 Total de Deapesa Extra Orçamentaria: 0.00

Receita do Transferências Despesa de Transferências

Total da> Receita» por Tranatarfencít*; 0.00 Total das Despesas por Transferencias: 0.00

Total: 0*00 Total: 0,00

Caixa - Saldo Anterior Caixa - Saldo Atual

Saldo do màs anterior em Caixa: 9.00 Saldo do mês aluai mu Caixa: 0,00

Banco - Saldo Anterior Banco Saldo Atual

Saldo do meã anterior em Banco: 0.00 Saldo do méi aluai em Banco: 0,00

305W-X { PMP • SEGOV 10.SOS-X I PMP - SEGOVB-0 0.00 B.B 0,00

Total Geral: 0.00 Total Geral: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. em 31 de Dezembro de 2014

1

»
*,

i
PAULO SERGIO SANTOS

SECRETARIA(O)

MUNlCiPIOatONSULTORIA

CRC 000325,

PiflíW 1I1Salema GESTOfi Medulo Execução Orçameeiir*



Exercício de 2014

Período: 01/01/3014 a 31/12/2014
Pôçsní. 1

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

Balanço Patrimonial:

Anexo 14. da Lei n« 4.320. de 17/03/1664 fPonana SOF n6 0, de 04/02/1935)

AíiVd Passivo

Títulos R$ Títulos RS

Ativo Financeiro Passivo Financeira

OlSíWnivsl

Caia
B-i-cc Conta VíovirfieíiD

0,00 Restos a Pagar

Retini a Pajar Rroíssiadoâ

Restos a Pagar Não Processados

0.00

0.00 0.00
0.00

0.00

Soma do Ativa Res/ 0.00 Soma do Passivo Real 0,00

Total Geral 0,00 Total Geral: 0,00

r.

\>amw •

MUNICÍPIO: ,TORIA PAULO SERGIO SANTOS
SeCRETARIA(O)000325

(

Sfeíarta ÇESTOR MWíLíKJ Balanços, Ccnsfcàiwrt



Exercicio de 2014

Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página t

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTÊCOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 16, da Lai 0*4,320, de 17/03/1964 (Portana SOF n° 0, de 04/02/1985)

Variações Ativas Variações Passivas

RSTitutas RSTltutoS

SWFI RKC UB Orçamcmansp pnra w-la Umdsdo Gestora

Total oas Variações Atrvas 0,00 Total das Variações Passivas 0.00

Défcii Verificado: 0,00

Total Geral 0,00 Total Geral 0.00

Vicunrll

MUNICIPlpS CGJÍSULTDRtA
CRÇ 000325

PAULO SERGIO SANTOS

SECRETÁRIA(O)

SÉstema GESTOR - -Mbdulo Balanços CçnliDíiB
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Exerckrio de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 SECRETARIA DE GOVERNO Pàjlrta 1

{cm RJ 1,0Q|Receita e Despesa Segundo as Categorias Económicas
Adendo li a Portana SOF No. 03. de 04 de Fevereiro de 1&B5
Anexo 1, da Lei No 4.320/64 _

Receitas Despesas

Deduções da Receita Corrente 0.00

Dedjções do FUNDED

DecfuçÓes da Receita Patrimonial

0.00

0.00

0.&R E U M OTotal Geral do Anexo 01; 0.00

Rece4as Correntes

Rece

Recei

0.00 Despesas

),00 Despe

0.00

1.00

l5Xukv1.00

VXJ
MUNlClPipS CONSULTORIA

JCRC 00()325
PAULO SERGIO SANTOS

SECRETÁRIA(O)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercido da 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014_Pagina, 1

Receitas Segundo as Categorias Económicas

Anexo 2 da Lei n° 432D, de 17/03/64 (Portaria SOF n* 8, de 04/02/86) tem RS 1J0}

Código Especificação Detalhamento Fonte Cal Económica

Receitas

Não existem Receitas Orçamenterias para esta Unidade Gestora.

TORI*i/tWtWtlDAOESlS
do Metttteflfflc R«t0

/ Socio Admm&llidc'
CPJÿOM.STj-iJ'CRCiCE GiOW&O-i



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercido de 2014

Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

_ _ FÁaifta. 1

Despesa Segundo as Categorias Económicas

Anexo 2, da Lei n* 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n® S. de 04/02/65)

UkJHICPI tó CONKrlJOIWí jMTABIUMDE W
Francisco //(orne Jo Nascimento Neto

jfoíAdminiirrcisí
CPFJÿÍ -97 570-57 • ÍRC Zí 0H»WO*5



Estado do Coará
PREFEITURA MUNICIPAL DE FENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício tie 2014

Período; 01/01/2014 a 31/12/2014_PAqíra.;1

Despesa Segundo as Categorias Económicas - Consolidado

Anexo da Le: n°4320 de 17/03/64 ÇFortana SOF ns 8. de 04/02/65)

EspecificaçãoCódigo Desdobramento Grupo Cat. Económica

«UNSCIPIM CQWÍJLTQR* - LW‘ii-UCAOE S 5
FrinclEcpWirrton«j do Níscimt1 Netn

jr SociO Admuns.lrsdoí
ÇFF ífWJ-CSC-tE >546/0.ÿ



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercido de 2014

Período: QU01/2Q14 a 31/122014

_Pagina I

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6 da Ldn* 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n* 8, de 04/02/65)

Total Geral: 0.00 0,00 0,00 0,00

\

MUNICIPIyS CONSULTORIA

ÚRC 000325

PAULO SERGIO SANTOS

SECRETARIAíO)



Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
_Pagina i

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL PE PENTECOSTE
9 SECRETARIA DE GOVERNO

Despesas Por Funções, Subfunçõcs o Programas

Anexo 7, ca Lei n* 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF n» 8, de 04/02/B5)

Código Especmcaç3o Op. Especiais AtrvrdadesProjetos Total

Total Geral: 0.00 0,00 0,00 0.00

tu uvtyl
MUNICÍPIOS CONSULTORIA

JCRC OOOJ25

PAULO SERGtO SANTOS

SECRETARlAtO)



Exercicro do 2014

Período: Q1/01/2014 a 31/12/2014
___

Papina-i

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Desposas Por Funções, Subfunções o Programas de Acordo com o Vinculo

Anexa 6.da Lei nu 4320. de 17/03/64 {Podana SOF n* 8, de 04:02/55)

Cõdlgo EspeciftcaçaO Ordinário Vinculado Total

Total Geraf: 0,00 0,00 0,00

\
&

‘

MUNlCiPJOS/CÕNSULTORlA

CRC 000325 [
PAULO SERGIO SANTOS

SECRETÁRIA(O)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
_Páginas 1

Despesas por Orgâos e Funções

Anexo 9, da Lei n*4320. de 17/03/64 (Portaria SOF na 8, de 04/02/85)

Essencial á
Justiça

Unidade Orçamenlária Legislativa Judicràna Administração

1

V
(



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Perlodor 01/01/2014 a 31*12/2014_Págim- 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9. da Lei n3 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)

Defesa
Nacional

Relações
Exteriores

Assistência
Social

Segurança
Pública

Unidade Orçamentaria



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

_PaQwa i

Despesas por Órgãos o Funções

Anexo 9 da Let n* 4320. de 17/03/64 (Portarta SOF n® 8 de 04/02/85)

Previdência
Social

Unidade Orçsmernàrfa Saúde Trabalho Educação

%

V



Exoreicio de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

_Fifliim T

Estado do Coará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo S, da Lei n1* 4320, de 17/D3/64 (Portans SOF n" 8, óe 04/02/85)

Direita da
Cidadania

unidade Crçamentária Cultura HabitaçãoUrbanismo

T



Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
____

Páginn.'i

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9. da Lei n* 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF n» 6, de 04/02/B5)

Gestão
Ambiental

Ciência e
Tecnologia

Unidade Orçamentada Saneamento Agricultura

V

(



Exerçiçio tie 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014_Pjgmaji

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 SECRETARIA DE GOVERNO

Despesas por Orgâos fl Funções

Anexo 9, da Let n° 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF n° 6. de 04/02/35}

Organszaçao
Agrária

Comércio e
Serviços

Unidade Orçarnentâria Comunicaçõesindústria

(



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Período: 01/0112014 a 31/12/2014

_Pagina- 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9. da Le< n= 4320 de 17/03/54 {Poriarra SQF nft 3. de Q4/Q2/S5)

Desporto e
Lazer

Encargos
Especiais

TotalUfdortc Orçamunii.-u Energia Transporte

MUNICÍPIOS Cm&JOfilAi .íSNTABIL 3ADE *S
Fraiitisco AMar»o doVíaseimenlc lie(o

jfoiio Adminiilrador
CPF :HC.-CE oiam-s



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARíA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Período: 01HJ1/2014 a 31/12ÿ014

_Fafljpd,:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da La rt»4320. de 1MW64 (Portaria SOF n* fl, de R| 1,«J|

Código Especificação Orçada RS Arrecadada R$ Diferença para +/-

Receitas

Não existam Receitas Orçamentarias para esta Unidade Gestora,

MUNICíPIOS lONÿpsiA túíwmcí:* SJS
Prançi&cv AdíuriiD da Nadrimentu Meto

Soc-a Aamirnstrádír'
17 jn-SÍ- CROCE OlOMârtWCPF



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de Z014

Periodo: 01101/2014 a 31/12/2014_Aagirn i

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei o11 4320, de 17/03/64 (Portana SOF n« S. de CK/C2/B5)

I

UllMICiPl&S Í0Ní/JDRlA 7' . 4J£íí
Francisco Aníonio da Szicjmÿnl'.- Sftln

yíir Aanuri ilradoí
17 573-5T - CRC C£ OlOWQ-'CPF



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

_ PáQrtw.: t

Demonstrativo da Divida Fundada Interna

Anexo 16. da Lei nu 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n“ 8. de 04/02/85)

Autorizações Movimento no Período
Saldo Antenor Saldo Atual

M" Lei Data Lei Valor Emissão Contrato Data ContrQuant Inscrição Baixa

MUNICÍPIOS COKídfORlAí /ONFABILJDADE S/S
Frandsco/ritonio do l/iÿuiiTMflie Neto

SSítio Adtmnnirartc r
jCPfmWT-S?}-*) CRC/CE OIQMttM



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
9 - SECRETARIA OE GOVERNO

Exercício de 2014

Poriodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Pflgín* \

Demonstrativo da Divida Flutuante

Anexo 17, da Lei n* 4320, dc 17/03/64 (Portana SOF n* 8, de 04/02/85)

Saldo Anterior ao Período Saldo Para o Período SeguinteMovimento no Período
Titulo

Crédrtn Débito Inscrição Barxa CréditoDébito

AtJESS
Ílítumonlo WeW

ORIA«UWClPlOS C0H
Franc IíCO ‘ lonío rto

úÉSKSÍS**'""*



_ PREFEITURA MUNICIPAL

&PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão- IN-TCM/CE n.° 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www.peritecoste-ce.gov.br

CNP|: 07,682.651/Q0D1-58-CGF; 06,920.195-1



&PENTEGOSTE
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em

cumprimento ao disposto no indso IV do Artigo 6.° da Instrução Normativa 03/13-TCM/CE,

que a SECRETARIA DE GOVERNO no exercido financeiro 2014, nada tem a registrar no

MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste - Estado do Ceará

Em, 31de dezembro de 2014.

>

WGAAà,
PAULO SERGIO SANTOS

Secretário de Administração c Finanças
CPF: 034.253.773-37

Praça Bernardino Comes Bezerra. 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85] 3352.2617 - www.penternste.ce.eov,br

CNPf: 07.682,651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

OPENTECOSTE
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOI.N. N° 03/13 — TCM/CE

MODELO 03

Município: PENTECOSTE

órgão: SECRETARIA DE GOVERNO

Exercido: 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

DEMQNSTRAX1VQ DOS ADIANTAMENTOS QONO.EPIDQSX-SUeBIMENXQ DE FUNppSJ

Data limiteConcessão Comprovação
Valor

Devolvido
P/ ObservaçãoResponIíítW Valor

Concedido
Processo ProcessoDato DataaplicaçãoN" N“

íi
MÚli-taila
Nome
Míllt !•Ill l

Womp

Matricula
Noriwi

MntrlcvUi
Nane
MalrtojfcT

M 'i'" ' " t

Stoiííino de Administração t finarw;

Y)tvar<W
Contador; Qdr-n&lor da Despesa:

ASSA5S:

NOME: Paulo Sérgio Santos

MAT.: 2559

NOME;

MAT vdlOMSS/O-S ídRC/CE)

NOME; Paulo Sérgo Santos

MAT.: 2559

Antonio do Nascimento Neto

Praça Bernardino Gomes Bezerra,457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone;(85) 3352,2617 - w\yw.pciitlet:oste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF; 06.920.195-1



it PREFEITURA MUNICIPAL

©PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão -IN-TCM/CE n.° 03/13
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: [85) 3352,2617 - www.penteco5te.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-S8 -CGF: 06.920.195-1



&PÊNTECOSTE
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em

cumprimento ao disposto no índso V do Artigo 6.° da Instrução Normativa n.° 03/13-TCM/CE, que

a SECRETARIA DE GOVERNO no exercício financeiro 2014. nada tem a registrar no MODELO

04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

CONCEDIDOS,

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste -Estado do Ceará
Em, 31de dezembro de 2014,

PAl
Secretário de Administração e finanças

CPF; 034.253,773-37

Praç3 Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www.penteroxte.rp.gov.hr

CNP|: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06,920,195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

OPENTECOSTE
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOI.N. N° 03/13 -TCM/CE

MODELO 04

Município: PENTECOSTE

Órglo: SECRETARIA DE GOVERNO

Exercido: 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES. SUBVENÇÕES. AUXlLIOS E CONTRIBUIÇÕES

P C. Junto ao Orgao
Repassador

Concessão
Entidade Beneficiada

PiocessoValor Concedido Data tio Pagamento Processo N“ Dola

OrdAjedor da Despesa:(ÿtio de Administração e FmanSecrc de Administração e Finanças Contador:

ASS:ASS:

NOME: Paulo Bérgra Santos

MAT.: 2559

M0ME: Paulo Sérgio Santos

MAT.: 2559

MOME: Frarfciseo Antonio do Nascimento Neta

MAT.rdl064ÍVO-5 (CfljbcE)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 4S7, Centro,CLT: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www.penteroste.ce.Rov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.92Q.t95-l



. * PREFEITURA MUNICIPAL

©PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestio - IN-TCM/CE n.°03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

Praça Bernardino Comes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62,640-000

Fone: (85) 3352,2617 - www.pentecoste.ce.gov.br
CNP): 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.J9S-1



. PREFEITURA MUNICIPAL

@PENTECOSTE
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em

cumprimento ao disposto no indso VI do Artigo 6.° da Instrução Normativa n.° 03/13-TCM/CE,

que a SECRETARIA DE GOVERNO no exercício financeiro 2014, nada tem a registrar no

MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste - Estado do Ceará

Em, 31de dezembro de 2014,
rv

Wauk\
PAULO SERGIO SAPJtOS

Secretário cte Administração e Finanças
CPF: 034.253.773 37

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: [85) 3352.2617 -

CNPf; 07.682.651/0001-58- CGF: 06.920.19S-1



- PREFEITURAMUNICIPAL

©PENTECOSTE
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOLT*. N° 03/13 -TCM/CE

MODELO 05

Município: PENTECOSTE

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício: 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÀO REGULARIZADAS
NAlURhZA DA

ttfcSPONSAÍJlLIDADCRESPONtSÃVEL Nrt Valor RS Obscfv;içto

1 2 a
Nome :

MntrícuNi KK
Nome

Matricula N»
Noim*

Matricula N°
Nome"

Míitnci/la Nè

LEGENDA 1 Impugnações dc d«<>esas feias por adiantamenU) 2 D«faíquc cxi defWKi rk? Bcn* 3 Oulms Irrcÿukindidirs

rte Admir*straçâa,e Firwnças:

ymim.

Contador: Qrderÿctor da Despesa:

ASSASS:ASS: j.-

NOME; Pauto Sérgio Santos

MAT,: 2559

NOME: Ani0*> rJo Nascimento Neto NOME: Paulo Séralo Santos

MAT.: 2S59ÍOlOMflO-S (1

Praça Bernardino Comes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Tone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.re.gov.br

CNP]: 07,682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



+a PREFEITURAMUNICIPAL

&PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62,640-000

Fone: [85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gnv.hr
CNP): 07.682.651/0001-58 - CGF: 06,020.195-1



PREFEITUR A MUNICIPAL

&PENTECOSTE
DECLARAÇÃO

DECLARO, perante ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Ceará - TCM/CE,

que durante o exerdcio financeiro 2014 a SECRETARIA DE GOVERNO não efetuou

pagamento, cancelamento e nem declarou orescrícâo de

RESTOS A PAGAR,

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste -Estado do Ceará

Em, 31de dezembro de 2014,

\

Wk
PAULO SERGIO SANTOS

Secretário de Administração e Finanças
CPF: 0M.253773-37

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www.pentpifoste.ce.pnv.hr

CNPJ: 07.6B2.6S1/D001-58 - CGF: 06.920,195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

@PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13
VIII - Relatório do Setor Contóbii (Modelo 07)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352*2617 - www.oentecoste.ce.gov.br

CNP): 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



a
PREFEITURA MUNICIPAL

IPPENTECOSTE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de cortas do(s) onjenador(es) de despesa(s) da SECRETARIA DE GOVERNO.

referente ao exerdcto financeiro 2014. contatamos:

NÃO APLICNÃOSIM

a), a regularidade dos documentos e comprovantes que

deram origem aos registros contábeis. m
b). a propriedade e regularidade dos registros contábels,

DL]c). a regularidade da execução orçamentaria da despesa.

d), a regularidade da execução orçamentária da receita.

e>. a existência de Irregularidade ou Ilegalidades, bem como

falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao

erário.

m

OBSERVAÇÕES:

0 gestor pnmou pelo zelo com o património público já existente, bem como paía aplicação dos
recursos recebidos de forma honesta e racional

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste -Estado do Ceará

Em, 31de dezembro de 2014.

tf'MCrÿtãno de AdminisiraçSp eMnariçaSr Contador.

ASSrAS£

to do NJSrinieriTi} rcçtD

(CRCXE)

NOME: Pauto Serguj Santa

MAT tmjsi.m-rr

NGHLFm.

MAT.. 01QW

NOME: Pauto Scrg» Santos

MAT! (0*253.771-17

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 4S7, Centro, CEP: 62,640-000

Fone: (85) 3352.2617- www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58- CGF: 06.920.195-1



„J*r PREFEITURAMUNICIPAL

&PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão-IN-TCM/CE n.° 03/13
IX - Temno de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www pentecQffte.ce.gov.br

CNP): 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE GOVERNO

Aos 31 { Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação doa vatones de Tesouraria,
obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa RS: 0,00 {Zero Real)

2. Em Banco RS: 0,00 (Zero Real)

Org,; 9

U.O.: 1201

SECRETARIA DE GOVERNO
Secretaria de Governo

Cód. Conta Nomenclatura Saldo RS

EJ.B 30,503-X { PMP - 3EGCV220 > 0,0d

Total da Und. Orçamentaria:

Total da Unidade Gestora;

0tQD

0,00

3, Total Geral (1 + 2) RS; 0,00 ()

4. Demonstrativo das Conclllaçòes Bai
I

\
HUWCPIOS CONBULTORV.ECON TASJUDAHt SS

Franclsca/ntomo do t«ascirr>*nto
j/Soeio AdffWistraío:

CHWn«7.573-Tr ‘CBCCÈ- í'564UO-í
PAULO SÉRGIO SANTOS

Gestor

Pagina i ) 1Sistema (3Ê5TOR - Mòdukg: Execuçfio Orçamentaria



_ PREFEITURA MUNICIPAL

&PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão- IN-TCM/CE n.° 03/13
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP; 62,640-000

Fone; (85) 3352,2617- www.pcntecoste.ce,gov.br
CNP|: 07.682,651/0001-56 - CGF: 06.920.195 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório do Saldos Bancários cm : 31112/2014

SECRETARIA DE GOVERNOUnidade Gestora: 9

1201 Secretaria de GovernoUnid. Orç.

Código Saldo Inrcial R$NomerrcíBtura Entradas RS Saidas RS Saldo Atual RS

220 B.R 0,0030.500- X { PMP - 5KGOV 0, 00 0,000,00

Total da Unidade Orçamentâria

Tola! da Unidade Gestora

0,OD0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0.00

Total de todas as Unidades Gestoras: 0.00 0,000.00 0.00

-/
itORifE coarmitm&5tltWltiPÿS LI

FrtnCMfl.Antonio do N»cUnnr T

Jr 5iie«J Adl*tiruilrril3cj

-fá3S0JB7-Sn-S . CBC-CE

Sisterna GESTOR - Módulo: Execução Orçamentaria www.ssmformatlca.net - (85) 3252*1454



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

PRIMEIRA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 4S7,Centro, CEP: 62,640-000

Fone: (85) 3352.2617 - wwiv.pentecoste.ee,pov.br
CNPJ: 07.682,651/0001-58 -CGF: 06.920.195-1



09040015

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

962-B
30509-X PMP-SEGOV
01/2014

Ag&icia
Conta corrente
Período do extrato

Lançamentos
Dl balanceie Dl. movimento Ag. origem

OlfQI/2014

31/01/20M

Lote Histórico
DO0D0 000 Saldo Anteref

00000 000 SALDO

Documento VaPdrRS Saldo
0,00 c
QWC

GOOO

0000

OS5ERVAC&ES:

1/1tmpsi.vaapi bb com Dr;*ç,/rgeoaU)?ldujnSessÿ23ao3fft»J32872t4aci4aC)<3IÚDeZMcocfÿpntr»6216,6380,r43aeScOdN*ÿaa-44ÿ5



ir PREFEíTURAMUNICIPAL

© PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

ÚLTIMA FOLHA 00 EXTRATO BANCÁRIO

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone: (85) 33S2.2617 - www.pentetpste.ee,eovJir

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.105-1



0&O4Í2O1S

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

962-8
3QSG9-X PMP - SÊGOV
tZ(K14

Agência
Conta conente

Período do extrato

Lançamentos

Dt balancers DL movimento
15/01/2014

3PI2/2Q14

Ag. origem Loto Htstdfico
OOQOO 000 Saldo Anterior
00000 WOSALDO

Documento Valor R$ Saldo
0.00 c
DODC

oooo
0000

mips. lluíÇi fctJcgm triaaflÿ-icia.Iÿ'ÿaTSeiisa i45ísÿe«M«iriEP«285 l/l



&PÍNTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão- IN-TCM/CE n.° 03/13
XI- Atos de Nomeação da Comissão de Ucitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000
Fone; (BSJ 3352.2617 - v/ww.nentecoste.ce.qov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



*o ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE PE1STECOSTE

Gabinete do Prefeito

PORTARIA N° 001/2014

A Prefeita do Munfdpto de Pentecoste, Ssnhora Maria Ivoreide
Rodrigues de Moura, no uso de suas atribuições lega s e:

CONSIDERANDO, o que determina o /rt. 74 Inciso IX da Lei
Orgânica do Município, combinado com o Art 51 da Lei da Lei 8.666/93, e
alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1°. Designar: MARIA MÁRCIA RÒDRIGUES MARTINS,
EDNARDO TARGINO DE QUEIROZ, JEFFERSON STEFANE OLIVEIRA
GOMES, para sobre a presidência do primeira, cc nstituírem a Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de í entecoste, competindo-
lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento ç Julgamento das
licitações, Inclusive na modalidade Pregão e Pregão Ele rônico.

Art. 2°. A presidente da Comissão Perm!mente de Lícltaçl
investida na Função de Pregoeira, a equipe de apotí será composta pelos
membros da Comissão de Licitações.

fica

Art. 3°. A Presidente da Comissão será substituída em suas
ausências e impedimentos eventuais pelo segurdo nomeado, ficando
designada como suplente da Comissão a servidora IV]NA KAGILA BEZERRA
DE ALMEIDA.

Ari;. 4°. Esta Portaria entra cm vigor na diita de sua publicação.

Publlque-se, Reglstre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste em 02 de Janeiro de
2014.

Maria Ivonetde Rodrigues d&Moura
Preferia Mtmfcipal

Praça Uerramitao Oorrws Bram. AT!-Ccotu - Trieftpc (D**85)1313J6S XX
PcntDHMSc-Ct

CNPJ;07.6S2.6S JAM01-5S-CGF 06510 I9S-1

HJL6-J7ÿCEP:Ê2.641MK»-



. . , _ PREFEITURAMUNICIPAL

©PENTECOSTE
SECRETARIA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 14

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13
XII -Relação das Entidades beneficiadas por Convénio

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro.CEP: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 -

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195*1



. PREFEITURA MUNICIPAL

® PENTECOSTE
DECLARACÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em

cumprimento ao disposto do inciso XE do Artigo 6.° da Instrução Normativa n.° 03/13-TCM/CE,

que a SECRETARIA DE GOVERNO no exercido financeira 2014. nada tem a registrar no

MODELO H- RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÉNIO.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste - Estado do Ceará

Em, 31de dezembro de 2014.

PAULO SERGIO SAffrOS
Secretário cte Administração e Finanças

CPF: 034753.773-37

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 6Z.640-000
Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ee.gov.br

CNP): 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920,195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

&PENTECOSTE
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOI.N. N° 03/13 — TCM/CE

MODELO 11

Município: PENTECOSTE

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO

Exercício: 2014 PericxJo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÉNIO

ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)

Responsável neto preenchimento: Cargo; Secretário de Administração e Finanças

WMCIPlOSCíyaUtT: ; • /JWTASSJDADE SIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
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Ar PREFEITURA MUNICIPAL

&PENTECOSTE
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Munídpios do Estado do Ceará, em

cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7° da Instrução Normativa n.ú 03/13-TCM/CE, que a

das normas que regulam a gestão da SECRETARIA DE GOVERNO

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste - Estado do Ceará

Em, 31de dezembro de 2014.

Secretário de Administração e Finanças
CPF: 034.253.773-37

Praça Bernardino Comes Bezerra, 457, CenlTO, CEF: 62.640-000
Fone: (85) 3352.2617 -

CNPj: 07.682.6S1/0001-S8 - CGF: 06.920.19S-1



*
fi ESTADODOCEARÁ

PREFEITURA MUNICIPALDE PENTECOSTE
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL N* 73S/20I4, de 17 (Je Fevereiro de 20U.

DEFINE A ESTRUTURA DE

UNIDADES

DESCONCENTRADAS

ADMINISTRAçãO MUNICIPAL,SEUS

ORDENADORêS DE DESPESAS E Dá

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefcita dD Município dc Peirieccsic, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições

que determina o Art, 74 inciso Dí da Lei Orgânica do Município, Faço $aber que * Câmara
Municipal aprovou e cu sanciono c promulgo a seguinte Léi:

GESTORAS

DA

Art 1*. A Administração Municipal de Pentecoste será composta pelas seguintes Unidades

Gestoras Desconcentradas:

1. GARINETE DA PREFEITA, formada pela Unidade Orçamjrntária Gabinete da Prefeito

e pela Procuradoria Geral do Município, cuja gestão administrativa dc receitas e o

ordenamento de despesas serão exercidos pdo Chefe de Gabinete da Prefejta Municipal.

II. SECRETARIA PE ADMINISTRAÇÃO K FINANÇAS, formada pela Unidade

OrçdnitnEáriu Secretaria de Administração e Finanças, cuja gestão administrativa dc

receitas e o ordenamento de despesas serio exercidos pel > Secretário Municipal de

Administração e Finanças,

III- SECRETARIA DE GOVERNO, formada pela Unidade Orçamcmária Secretaria de

Governo, cuja gestio administrativa de receitas e o ordenamento dc despesas serão

exercidos pela Secretário Municipal de Governo.

IV, SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA] formada peSa Unidade

Orçamentária Secretaria de Agricultura e Pesca, cuja gestão administrativa de receitas e o

ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal dc Agricultura e Pesca.

V. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.

formada pela Unidade Orçamentaria Secretaria de Infntestruiura e Desenvolvimento, cuja

fVmpj tkxn*niuw OOíTCI Bcnrnv W-Centro - TuUftt:Ç0**<í)J3ííJúUC 3J1.1A.I7 -CBf; tó-MOOOO-
renlttMtt-Ct

CNPJ:07.6045UM»I-»"CGF:OfcJHLt.W-



ESTADO DO CJtlÀRÁ
PREFEITURA MUNICIPAL* DEPENTECOSTE

Gabinete do Prefeito

gestão administrnxiva de receitas c o ordenamento de

Secretário Municipal de InfrnesmuuitJ e Desenvolvimento,
defesas serão exercidos pelo

Secretaria de Cultura e Turismo, cuja gestão administrativa*receitas c o ordenamento dc

desposas serão exercidos peio Secretário Municipal de Cultura je Turismo.

VII. SECRETARLA DE MEIO AMBIENTE, formada beis Unidade Orçamentária

Secretaria de Meio Ambiente, cuja gestão administrativa de receitai o o ordenamento de

despesas serio exercidospelo Secretário Municipal de Meio Ajnbientc,

VIII. SECRETARIA UE ESPORTE E JUVENTUDE, formada peia Unidade

Orçamentária Secretaria de Esporre c Juventude, cuja gestão administrativa de receitas e o

ordenamento de despesas serfio exercidos pelo Secretário Municipal dc Esporte e

Juventude,

EDUCACÁO, instituída ptIX. FUNDO MUNICIPAL DE

15/12/1997. formada petas Unidades Orçamentarias Secretaria dc Educação e Cultura c

pelo fundo Municipal de Educação, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento

dc despesas serão exercidospelo Secretário Municipal deEduíafio.

X. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÁO

BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PA EDUCACÁO -
FUNDED, instituída pela Lei Municipal n" 61 J de 09/03/!!007, formada pela Unidade

Orçamentaria Fundo dc Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básrca e de

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDES, cijs gestão administrativa de

nrcettas c o ordenamento de despesas serio exercidos pulo Secretário Municipal de
.

Educação.

XI. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. instituída pdt Lei Municipal n* 402 de

16/99/1992, formada pelas Unidades Orçamentarias Secretaria de Saúde e pelo Fundo

Municipal de Saúde, cuja gestão administrativa de receitas n o ordenamento de despesas

serio exercidos pelo Secretário Municipal de Saúde.

XII. FUNDO MUNICIPAL PE ASSISTÊNCIA SOCIAL mítiturda pela Lei Municipal

458 de 25/03/1996, formada pelas Unidades Orçamcntári is Secretaria de Assistência e

la Lei Municipal n® 4S2 dc

FVJI<» Henrn-d™Goa?a BCíXTTIL 457-Cintn>- Tricfo:(Cr‘15) 3552-261 k3352.I(M7-CKã. t2-â40-lHXJ
F-BHCKCíIè — ÇéL

CNW.U7D«,MliTO01-SI -COFíOÍMe.19 M



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Gabinete do Prefeito

Cidadania c pelo Fundo Municipal dc Assistência Social, cuja gestão administrativa de

reccítas e o ordenamento dc despesas serão exercidos peto Secretário Municipal de

Assistência Social e Cidadania.

XIII. FUNDO

.ADOLESCENTE, instituída peta Lai Municipal n* 42! dei06/08/l!W3. formado pela

Unidade Orçamentaria Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja

gestão administrativa de receitas e o ordenamento dc despesas serão exercidos pelo

Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania.

XIV. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, instituída

pela Lei Municipal n* 631 de 27/12/2007, formado pela Ur idade Orçamentaria Fundo

Municipal de Habitação de Interesse Social, cuja gestão administrativa de receitas e o

ordenamento de despesas serfo exercidos peja Secretário Municipal dc JnfraestniLura c

Dcsenvoivimenio Urbano ou pelo Secretário Municipal de de Ação Social c Cidadania, d

escolha da Chefe do Poder Executivo Municipal.

ArL 2*. Por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, poderá hiaver a extinção, indexação

ou a criação de Órfãos, Fundos Especiais e Entidades da Administração Direta, indireta,

Autarquia e/Fundacional.

Art.3*. Para efeitos desta LeiMunicipal, ficam definidos os squintes conceitos:

I) UNIDADE GESTORA. Órglo Municipal ou Udidade Orçamentará investida de

poder para gerir créditos orçameutirios e/ou recursos financeiros.

IT} UNIDADE ORÇAMENTÁR1A: O agrupamento de servi* os subordinados ao mesmo

óffiio ou repartição a que serSo consignadas dotações próprias.

M) ORDEN.ADOR DE DESPESA: Toda e qualquer uitcrí íade investida do poder de

realizar despesa que compreenda cs atos de empenhar, liquidar c ordenar o pagamento,

adiantamento ou dispêndio de recursos pdo qual responda.

Art. 4* Nus respetivas áreas de atuação c nos limites do: créditos estabelecidos no

Orçamento Municipal, compete aos Orcfcriadores de Despesas aprática dos seguintes atos:

PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOiraram

Prnr* Bcsranivliito Gome» BUST*.«7-Cewnj -Tdefa; J3SZMl5í L33226-17-CÊf:61640-000-
JPçEjí-gÇjKSe -Ce,

am:W&2Ml/ooo1-58 -CGF: 0Ò.92QJ95- 1
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FENTECOSTE

Gabinete do Prefeito

I. Ordenação e liquidação de despesas das Unidades Gestorla e Unidades Orçamemirias

e/ou Fundo Especiais a ejos vinculados, inclusive despesas dc pessoal da Unidade

Administrativapela qual responde;

U. Determinar abertura, homologar, revogar ou anular propxlintcntos licitatórios, bem

como ratificar as dispensas ou inexigíbilidado de licitações;

IU. Assinar contratos, acordos, convénios e outros instrumentos congéneres, bem

designar farmnimeníe agente público, para acompanhar a execução e a fiscalização próprias

e, ainda, a emitir ordem de serviço, paralisação e reinicio da execução de cootraio,

contratos dc operaçDo de crédito, instrumentos de alienação, cessío ou concessão dc bem

patrimonial;

IV. Acompanhar as atividades de controle ímeroo da Unidade Gestorapela qual responde,

Parágrafo único. O ato cie liquidação da despesa poderá, mediante Portaria da Prefaita

Municipal, ser subdelegado a agente público indicado pelo tltubr da Unidade Gestora.

Art. 5“. As competências delegadas nesta Lei Municipal poderão ser avocados a qualquer

momento, de modo especifico ou genérico pela prefeíta Municipal.

Art. $*. Na vacância do cargo de Secretário Municipal, a gestai administrativa de receitas e

o ordenamento dc despesas da Unidade Gestora correspondent# serão exercidos pelo Chefe

de Gabinete da Prefeíta Municipal, interina, por um período mákimo de 30(trinta) dias.

Art, 7*. Os ondenadorei dc despesas prestarão «mias á Cimarÿ Municipal c ao Tribunal dc

Contas dos Municípios anualrrnue e/ou ao final da gestãc

administrativa e criminalmente pelos atos de geátfio praticados,

Art. 8*. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de siui publicação, com efeitos

orçainemários e financeiros a partir de 1“ de janeiro de 2014, revogadas as disposições em

contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecosie, 17 de fevereiro de 2014.

Maria Ivoneíde HOOTigtie's dé
Prefeíta Municipal

como

exceto

i sendo responsáveis civil,

Moura
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,PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
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CEP: 62.640-OC
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LEI MUNICIPAL N°710/2013, de 04 de julho de 201

DEFINE A NOVA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE
CARGOS DE i PROVIMENTO EM
COMISSÃO DO FODF.R EXECUTIVO
MUNICIPAL DE PENTECOSTE, E DÁ
OUTRASPROVIDÊNCIAS.

'

A PITfeita Municipal de Pcnctecoste do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
que determina o Alt. 74 inciso IX da Lei Orgânica do dunicípio. Faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono c promulgo a seguinte Lei

TITULO1
Da Administração Pública Municipal

CAPITULOI
Do Podar Executivo Municipal

Art 1®. A Administração PúblicaMunicipal compreende os órgãos que atuam tm esfera
dc Poder Executivo, os quais visam amender as necessidades coletivas.

Art 2°. O Poder Executivo tem a missão básica de e< nccber e implantar planos,
programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da
Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das íeis
especificas, tm estreitaarticulação com o Poder Legislativo. '

Art. 3o. As ações empreendidas pejo Poder Executivo devim propiciar oprimoramenw
das condições sociais e económicas da população, nos seiis diferentes segmentos, c a
perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art 4o. O Poder Executivo é exercido pela Prefeito Munici ral, que será auxiliado pelos
Assessores ç Secretários Municipais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou
funções de confiança,dt livre nomeação e exoneração.

Art. 5°. As atribuições dos auxiliares diretos da Prefeita Minicipal alo as estabelecidas
nesta Lei.

TÍTULO D
Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

Art, 6°, A administração pública direta, indireta ou lúndacioaal. de qualquer um dos
Poderes do Município, obedecerá aos princípios da lígalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade c. ainda, aos seguintes’

I
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I. Planejamento;
II. Coordenação;
1X1. Descentralizaçflo; e
IV, Controle.

CAPITULO1
Do Planejamento

Art 7o, O Governo Municipal manterá processo permanent
promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar d* população « a melhoria das
prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único — O desenvolvimento do Município
plena dc seu potencial económico e a redução das desig
bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades
preservando o seu património ambiental, natural e constniídò.

e de planejamento, visando

A por objetivo a realização
dades sociais no acesso aos

e as culturas locais,

pajl deverá considerar osArt. 8o. O processo de planejamento
aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a
ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos dd planejamento, executores e
representantes da sociedade participem de debates sabre os problemas locais e ofereçam

interesses e solucionar

muniei

alternativas para o seu enfrentamemlo. buscando cortei
conflitos.

H

Art. 9o. 0planejamento municipal deverá orientar-se pelos
L Democracia e transparênciano acesso às inform
II. Eficiência o eficácia na utilização dos rcci

hnmânos disponíveis;
UI- Compíementaçao c integração de politicos, plant
IV. Viabilidade técnica e económica das proposiç

interesses sociais das soluções e dos beneficias à Comunidade;
V. Respeito e adequação á realidade local e regional cm consonância com os

planos e programas regionais e federais existentes

bguintes princípios básicos:
[õcs disponíveis;

financeiros, técnicos e

e programas setoriais;
3 avaliadas, observando os

An. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal
obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo lerão acompanhamento e
avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito t assegurar sua continuidade no
horizonte de tempo necessário.

Art. 11.0 planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capitulo,
através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, < ris seguintes instrumentos:

I. Plano Diretor Participativo;
II. Plano de Governo,
m. Leide Diretrizes Orçamentarias;

2
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IV. Orçamento Anual; e
V. Plano Plurianual

Art. 12. Os instrumentos dc planejamento municipal mencionados oo artigo anterior
deverão incorporar as propostas constantes dos planos ej dos programas
Município, dadas 4a suas implicações para o clcsenvoMmenío local.

setoriais do

bááiArt. 13. O Plano Diretor Municipal é o mstrumenU)

executada pelo Município.
co da política urbana a ser

CAPITULOII
Da Coordenação

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mjediame permanente processo
de coordenação, sobretudo na execução dos planos c pro
gerais ou setoriais.

gramas de governo, quer sejam

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os niveis da Administração
Municipal, mediante a realização sistemática de reuni5ea com Secretários, Assessores,
Diretores e demais ocupantes de cargos coto fimçâo executiva, sob a gestão do Prefeito
Municipal.

CAPITULOIII
Da Administração Municipal

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e.
tanto quanto possivcl, descentralizada, de modo qoe as L"
compatibilidade com o grau de habilitação de quem defiber
juízo sobre feios ouproblemas ocorrentes.

tomadas guardem
capaz dc formar melhor

Art. 16. A descentralização efetuar-se-á;

I- Na definição do modelo da gestão financeira, orçanemária e patrimonial;
IL Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de

competência, distinguindo-se, emprincipio, onívt1 de direção da execução;
DL Na açâo administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de

direito público da administração indireta, ou ame a, mediante convénios com
órgãos ou entidades de outras esferas depodar,

IV. Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado,
mediante contratos administrativos dc concessão ou atos permissivos ou
autorizadores.

Art, 17. A administração central cabe o estabelecimento dc notas, planos c programas a
serem observados pelos demais Órgãos ou entidades da
Município,no desempenho de suas atribuições legais ouregulamentares.

administração direta do

3
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Art. IS. A delegação tk competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e
objetividade isdeásfca.

Parágrafo Úulco — A administração municipal poderá, mediante convénio precedido de
automação legislativa, delegar competência a órgãos ou (entidades de direito público,
para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de
serviços de igual natureza, bemcomo, desperdício do erario público.

-Arte 19. É facultado ao Prefeito Municipal a delegação de competência para a prática de
atos administrativos, quando $e tratar de:

a) Provimento e vacância de cargo público e demais an
aos servidores municipais;
b) Lotação e rc-lotaçflo dos quadros depessoal;
e) Criação dc comissdcs e designação de seus membros;
d) Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
0 Abertura de sindicâncias e processos administrativoÿ e aplicação de penalidades;
g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, nãp sejam objeto dc Lei ou de
Decreto.

de efeito individual relativo

Parágrafo Único, O ato administrativo de delegação, que sqrá sempremotivado, indicará
o seu fundamento legal ou regulamentar, s autoridade
as strihuiçdes objeto da delegação.

& autoridade delegada e

r CAPITULOIV
Do Controle

Art 20. O Controle das Ações Administrativas deverá sei exercido em todos os níveis
órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente;

L O controle pela chefia competente da execuçlo dos planos c programas
administrativos e doa normas que regem a atvidade especifica do órgão
contratado;

D. 0 controle da aplicação dos dinheiros público}; e da guarda dos bens do
Município,pelos órgãos próprios da contabilidade e património;

UI. A publicação anua], nos termos da legislação em vigor, do balanço financeiro
da Prefeitura Municipal.

TITULOUI
Da Estrutura Geral da Administração Municipal

Art 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os
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seguintes Órgãos de administração direta c indireta, fit
de Governo.

1criada a Secretaria Municipal

CAPITULOI
Da Administrado Direta

Art 22. A administração direta é a constituída dos órç
organizacional básica e «tenal da Prefeitura Municipal de
desta Lei.

integrates da estrutura

:coste, definida na forma

Art. 23. A Administração direta compreende:

L SECRETARIA DE GOVERNO
1.1. Assessor» de Articulação Política
1-2. Assessor» dc Governo
U.Aiacssoría Técnica -I
1.4. Assessor» Técnka-II
1.5. Assessor!* Técnka-Dl

2. GABINETE DO PREFEITO
2.1. Cbcte de Gabinete

2.1.1. Assessoria doPrefeito
2.1.2. Assessor» Jurídica
2.1J.Assessor» Administrativa
2.1.4. Assessor» Técnica1
2,1.5. .Assessoria Técnica O
2.1.6, AssessDiia de Comunicação
2.1.7.Presidente da Comissão de licitação

2,1.7.!. Comissão Permanente de Licitação

2.2. Gabinete do Více-Preíeíto

2_3. Ouvidoria Geral do Munidpio
2.3,1-Ouvidor Geral do Munidpio

2.4. Procuradoria Geral do Município
2.4.1-Departamento de Procuradoria

2.4.1.I Procurador Geral do Munidpio

2.5- Guarda Municipal
2.5.1 Departamento da Guarda-Municipal

1Í.UDiretor da Guarda-Municipal

3. SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS

5
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3.1. Departamento de Gestão Administrativa e Financeira
3.1.1.Diretor de Catão Administrativa e Financeira

1UJ.Tesoureiro
3.2. Departamento dc Contabilidade

3.2,1.Diretor de contabilidade
323, Divisão de Execução e Controle ContabU e Financeira

3J,Departamento Tributário
3-3.1-DtvBão de Arrecadação t Tributos

3JL1.L Setor dc Arrecadação e Tributos
3J.1.2. Setor deProcessamento de dados

3.4.Departamento de Recursos Humanos
3.4.1. Divisão de Administração Pessoal

3.4.1.1. Setor de Adminbtração deRecursos Humanos
3.4.12.Setor dc Folha de Pagamento

3,4.2. Divisão deDesenvolvimento de Recunos
3A Junta de Serviço Militar

3.5,1.DJvlsão da Junta de Serviço Militar
3.6. Departamento Central de Compras

3.6.1. Divisão dc Central dc Compro*
3.7. Departamento de Licitações e Contratos

3,7.1.Divisão de Licitações e Contratos
3.8. Deputamento de Gerência de Convénios

3.8,1. Divisão de Gcrencla dc Convénios
3.9. Departamento Central de Contraie Interno

3.9.1.Diretória de Almoxarifado e Património

Humanos

3.10. Setor de Arquivo Geral
3.10.1. Divisão do Setor de Arquivo Geral

3.11. Deportameuto de Serviços Auxiliares
3.11.1, Divisão de Serviços Aiutliare*I
3.11.2.Divisão de Serviços Auxiliares

4, SECRETARIA DE AGRICULTURA EPESCA
4.1. Departamento de Desenvolvimento Rural

4.1.1. Divisão de Acompanhamento Técnico
4.2.DhT*flo de Apoio k Produção, Comercialização e Abastecimento

4.2.1- Centro de Abastecimento
4.2.2- Setor de Desenvolvimento AgropecnaKo

4,3- DrvlsSo dc Desenvolvimento, Controle e Proteção de Recurso» Hídricos e
de1rigação

4.4 -Departamento de Atividade de Pesca
4.4.1-Divisão de Apoio a Produção c a Comercialização do Pescado
4.4,2- Divisão de Preservação do Pescado

6
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5. SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO
5.1. Departamento de Obras e Serviços Público»

5,1.1. Dtvúfio dc Obras e Serviços Públicos
5.1.3.1,Diretor de Obras e Serviços Públicos

5.2. Departamento de Estradas e Transportes
53.1.Divisão de Estradas e Transportes

5.2.1.1.Diretor de Estradas o Traaiportei
Departamento dc Urbanismo e Limpeza Publica
53.1Divisão de Conservação e Limpei» dc InstuhiçGcíi

53.1.1.Diretor do Setor de Conservação Limpeza de Instalações

5.3.

6. SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO

6.1. Coordenaduria de Cultura e Turismo
6.1.2. Coordenador de Atividades Turísticas e Culturais
6,13.Diretor da Divisão de Atividades Turísticas e Culturais

6.2. Departamento dc Desenvolvimento TuriítiÇo e Cultural
6.2.1 - Divisão de Cipacitiçfia de Investimentos r Promoções

Turísticos

7, SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE
7.1, Coordenadaria do Melo Ambiente
7.2. Divisão de Preservação e Educação Ambienta

r 8. SECRETARIADE ESPORTEE JUVENTUDE
8,1- Coordenadoria de Esporte e Juventude
8.2-Departamento de Cidadania
83-Divisão de Assistência a Juventude
8.4- Departamento de Desporto
8.5- Divisão dc Atividades Dtsporthas

8.5.1-Ligo Desportiva

9. SECRETARIA MUNICIPALDEEDUCAÇÃO BÁSIÇA

9.1- Gabinete da Secretaria
9.1.1, Coordenação de Projetos e Convénio
9.1.2. Assessoria Jurídica
9.1.3. Assessor»* Técnica
9.1.4. Assessor!* dc Comunicação

9.2. -Departamento dc Orçamento t Finanças
93.1- Coordenador de orçamento e Finanças
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93.Departamento de Gestão e Adminilroçfio

93,1. Diretorÿ») de Gestão e Administração
93.L1. Coordenação de Estatística e Informação
93.13. Coordenação de Recursos Humanos
93.13. Coordenação de Licitação e Contraias
93.1.4. Coordenação de Compras
93.13. Coordenação de Almoxarífodo e Património
93.1.6. Coordenação de Programas c Projetos
93.1.7. Coordenador de Apoio e mpanhumento de ObrasAçon

93.13. Coordenação de Formação Permanente
Escolares.

9.4. Departamento de Assistência ao educando
9.4.1, Coordenação de Nutrição
9.4.2. Coordenação de Controle de Estoque c Distribuição de Merenda

9.43. Coordenadoria de Transporte Escolar
9.4.4. Coordeoadorla do Programa do LivroDidático
9.43, Coordenação de Atendimento Psicossocial
9.4.6. Coordenação d* Biblioteca Pública Municipal

Escolar

93. Departamento de Desenvolvimento Pedagógico
93.1.Diretor de Desenvolvimento Pedagógico

93.1.L Coordenação da Educação Infantil
93.1.2. Coordenação do Ensino Fundamental!
9.5.13. Coordenação do Farino Fundamental II
93.1.4. Coordenação da Educação de Jovens è Adultos
93.13. Coordenação da Educação Inclusiva I
93.1.6. Coordenação de Projetos Especiais

9.6. Departamento de Gestão Escolar
9.6.1. Coordenação Implementação do Projeto PtUtico-PedagógiCQ
9,6.2, Coordenação dc Avaliação
9.63. Coordenação deOrganismo Colegiadas
9.6.4. Coordenação de Núcleo Gestor

9.7. Departamento de Escrituração Escolar

9.8 -Coordenadoria de Informática
9.8.1. Núcleo Tecnológico Municipal
9.8.2. Serviços de Manutenção cm Equipamentos de Informática

9.9. Ouvidoria
9.9.1. Serviços dc Ouvidoria

&



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Praça Bernardino Gònies Bezerra, 457-Centro

CEP: 62.640-000-- TONE; (65) 3352.261?
CNN: 07.582.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

9.10. Serviços Técnicos
9.10.1.Auxiliar Técnico

10. SECRETARIA DE SAÚDE-SESA

10.1. Departamento da Atenção Bisics de Saúde
10.1J - Coordenadoria do PSF

10.1.1.1-NASF-Núcleo de Saúde da Família
10.1.1.2- Saúde Bucal
10.1.13-PSE-Programa Saúde na Escola

103. Coordcnndoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria

103. Coordeaadoria de Assistência Farmacêutica
10.4 .CoordenadoHa de Vigilância em Saúde

10.4.1- V igilância Sanitária
10.4.2 - Vigilância Ambiental
10,43 -Endemias
10.4.4 - Epídemiologia

103. Coordenador!* Administrativa da Secreta
10.5.1-Almoxarifado
10.5.2 - Diretória Administrativa da
1033-Recursos Humanos
103.4 -Serviços de Transporte
10.53 -Serviço deManutenção

.de Saúde

SccrdjiTia

10.6. Centra] de Processsameoto deDados - CPD
10.7, Coordeuadorfa da Atenção de Média e Alta Complexidade

10,7.1,Diretória Administrativo Fmanccirti
10.7.2.Diretória Clinica e técnica

10.73.1-Serviço* Médicos
10.7.23-Serviço* de Diagnostico * Terapêutico
10.733 - Farmícía

10.73. Direção Administrativa
10.73.1-Recursos Humanos
[0.73.2-Material e Património e Almoxarifado
10.733-Apoia Operacional

10.733.1-Serviço de Manutenção eLimpeza
10-7333 - Serviço deLavanderia
10.7333-Serviço de Recepção e

10.733.4-Serviço de Nutrição e Dietética
10,7.4 -Ouvídori*
10,73. Direção de Enfermagem

c Rouparia
Transporte
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10.5.5.1- Serviços de Enfermagem
10.5.5.2 - Centro de Material« Estenkccaçâo
10.5.53 -Centro Cirugic© e Obslétic*

10,7.6 -Asstetente Teecico
10.7,6.1 -AuxilUr Tetnko

U.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CJLDADANIA
11.1. Assessor técnico d« gestão do Sistema àr ka dc Asstetencia Social -

SUAS t demais políticas íntmetorías n SMAS;
IL2. Secretaria (o) Executiva (o) do Conselho Municipal de Assistência

Social-CMAS e demais conselho» vinculados;
113. Coordenadora (o) da Vigilância Socioassístcbclal
tl.4. Diretora (o) de Proteção Social Básica-PSE

11.4,1. Coordenação do Cadastro Laico
11.4.2. Coordenação do Centro de Referencia cm Assitencia Social -

CRAS Sede
11.43. Coordenação do Centro de Referencia em Assitenci* Social -

CRAS Rural;

J 1.5, Coordenação do Proteção Social Especial deMedia e alta Complexidade

11,6. Coordenação de Centro de Referencia em Assistência Especializada da
Assistencia Social - CREAS

11.7. Diretora (o) da Política de Geração de Emprego t Renda

11.X- Diretora da Política de Segurança Alimentar c Nutricional
11.9. Diretora da política de Habitação c Interesse Social
11,10. Assessor» técnicaII
Il.U. Assistente Técnico I

SESSÃOI
Das Competências

1. SECRETARIA DEGOVERNO

Art. 24. Compete ã Secretaria de Estado de Governo:

L Formular plano» c programas cm sua área de coinjLtêncta, observadas as
diretrizes gereis de governo, cm articulação com olSecretaria do Estado de
Planejamento e Gestão;

II. Coordenar as ações dc representação eo relaciona tienlopolitico c
institucional ao nível municipal;

HL Coordenar o relacionamento da Prefeita com as lideranças políticas;

10
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IV. Executar as atividades de suporte às unidades qus compõem aPrefeitura,no
que se refere arecursoshumanos, administrai*vn5, materiais, crçarDenlários c
financeiros;

V. Formular e coordenar apolitics Municipal de comunicação social c
supervisionar sua execução nas instituições que integrani sua érea de
competência;

Vt Prestar apoio técnico e operacional para o funcio utmento do gabinete, nos
termos da lei;

VII. Dirigir, coordenar, controlar c fiscalizar as athir adts dos órgãos da
Secretaria;

VTIL Assessorai, diretamente, a Prefata nos assuntos jompreendidosna área da
competência da Secretaria;

IX. Desenvolver ações destinadas à obtenção derecursos com vistas ao
desenvolvimento dos programas eprojetos a cargo da Secretaria;

X. Estabelecer critériospara utilização dos recursos recebidos pela Secretaria,
bemcomo responder pela correta gestão dos mesmos;

XI. Avocar e decidir, quando julgar conveniente,qimlquer matéria administrativa
incluídana ãrea de competência da Secretaria;

UL Assessor» de Articulação Politics

Art. 25. Compere ao Assessor dc Articulação Politics:
l Colaborar com o Chefe do Poder Executivo no interdur bio com o Poder Legislativo
Municipal, no que tange ao equilíbrio político dos poderes, acompanhando a atividade
legislativa municipal e a tramitação de todas os proposições requerimentos, radicações e
encaminhamento dc pedidos de informações;
TI. Promover a articulação do contexto municipal, no sentido de assegurar aproximidade
de interesse comum, para Fortalecer as reivindicações junto oo Governo Estadual c
Federal no que diz respeito è administração pública;
III. Incentivar o intercâmbio e a celebração de «nvámos, entre municípios,
destinados ao estudo e discussão das problemas administrativos e socioeconôrmeos;
IV, Promover o maior entrosarnento entre a Administração Municipal e os órgãos do
Governo;

Facilitar e acelerar o processo operacional da içfio, a fim de liberar os
Administradores dos envolvimentos de interesses polir cos; manter organizado e
atualizado o cadastro dos Prefeitos, Vice-Prefehns, Presidente de
Câmaras Municipals c Vereadores, bem como dosMunkfptes;

V.

1.2.Assessor» de Governo
Art. 26. Compete ao Assessor deGoverno:

11
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I- career a Assessoria, de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas
definidas pelo governo municipal;
tl-auxiliar o Secretário no desempenho de suas anvfdades;
ITI- coordenar as relações comentidades, organi

afetas a sua área;
IV-coletar, compilar e atualizar dados, indicadores é estatísticas relacionadas aos
serviços realizados na área de atuação;
V -criar c manter instrumentos de gestão capazes de nroduzir ganhos de
eficiência, eficácia e efetividade nas ações que vier a ' iesenvolver;
VI- propor medidas que julgar convenientes para omelhor desempenho das
atividades;
VII - submeterá consideração superior os assuntos q te excedam à sua
competência; t
V1D - exercer outras atribuições correlatas, conforme determinação superior

comunidades e outros

1J. AssessDri* TécnicaI

Arc 27. Ao Assessor Técnico 1, compete:
I. Articular com as diversas secretarias, com vjsta ã elaboração de estudos,

pianos, programas e projetos, que visem ao desenvolvimento económico e
social do Município;

IL Propor alternative c orientar a pro
vistas os desvios detectados;

UI. Acomj>anhar e avaliar a execução de plános. programas e projetos
executadospelo Município;

IV. Manter arquivos de informações de acompanhamento para fins dc
relatórios, exposições de motivos e outros d jcumcntos sobre a execução
do plano de ação municipal;

V. Manter-se informado das fontes de recursos financeiros a disposição do
Munidpio.para fins de elaboração de projetos específicos,

VI. Exercer outras atribuições que lhe forem desi|nadas.

do Município, tendo em

1.4. Asse»soria Técnica -II

Art. 28. Ao Assessor Técnico-II,compete;

I, Supervisionar e avaliar as atividades artmink

11. Proceder o controle, acompanhamento e
desempenhos dos serviços do setor,

1IL Realizar outras tarefes no Smbito de sua competência.
IV, Promover ações e medidas qire proporcionou ndhor desenvolvimento dos

trabalhos;

tfetiva do setor,

i tvaliações sistemáticas dos

12
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ccLpeiV. Realizar outras tarefes no âmbito de sua
superiores.

ência, por determinações

1.5. A&se&oría Técnica -III
Art,29. Ao Assessor Técnico -III,compete;

I- a recepção dc pessoas e papéis;

II - a execução de serviços gerais de escritório;

III-outros trabalhos que lhes furem atribuídos;

2. GABINETEDO PREFEITO

Art 30. Ao Prefeito, como chefe da Administração, campeie dar cumprimento is
deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar c defender os interesses do Município bem
como adotar, de acordo com a Lei. todas as medidas administrativas e dc utilidade
pública, sem exceder as verbas orçamentarias.

§1*. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da
Câmara Municipal, quanto àqueles utilizados era seus setvlç os.

§2°. Compete, ainda, ao Prefdio, dentre outras atribuições;
I. Tomar a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos naLei Orgânica do

Município;
n. Representar oMunicípio era Juízo e fora dele;
Dl.Sancionar, promulgar e fazer publicar as 1is aprovadas pela Câmara

Municipal,bem como, expedir os regulamentos para sua fiel execução;
IV.Vetar, no todo ou era pane, os projete s de lei aprovados pela

Câmara;
V. Decretar, nos termos da Lei, a desapropriação por necessidade, utilidade

pública ou interesse social;
VI.Expedir Decretos, PoitariJis ououtros atos admin stretivos;
VII. Nornear e exonerar os auxiliares diretos;
VHI. Exercer a direção superior da administração pública, prover os cargos e

funções públicasmunicipais,na forma da lei;
IX.Celebrar convénios, acordos, contratos c out -os ajustes de interesse do

Município;
X, Remeter mensagem à Camara Municipal, por oaasiâo da abertura das sessões

legislativas, expondo a situação do Município 1 1 solicitando as providências
que achar necessárias;

XI.Prestar contas da utilização do» auxílios federai; ou estaduais entregues ao
Município,na forma dalei;

XII. Fazer as publicações dos balanceies financeiros municipais e das
prestações de contas dc aplicação dc verbas, convénios ou auxílios federais ou
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estaduais, concebidas ao Município, nos prazoa c na forma determinados cm

lei relativos ao Orçamento

ici;

X1IL Enviar á Câmara Municipal os projetos
Anual e ao Plano Plurianual do Município;

XIV. Encaminhar á Câmara Municipal, dentro dc sessenta dias, após a abertura
da Sessão Legislativa, as contas referentes ao extfdcio anterior,

XV, Dar publicidade aos atos oficiais;
XVI. Tomar providências acerca dos serviços e obras da administração pública;
XVTL Superintender a arrecadação de tributos,

*

como a guarda c a aplicação
da receita, organizando as despesas e o pagamento dentro dos disponibilidades
orçamentarias ou dos créditos votados pcía

XVHL Colocar ã disposição da Câmara Municipal, dc teordo com a legislação
vigente, as quantias que lhe são destinadas, oficializar os vias e logradouros
públicos, mediante denominações aprovadas pdiCâmara Municipal;

XIX. Convocar,extraordinariamente, a Câmara Municipal quando o interesse da
administração o exigir; apresentar à Câmara Municipal, annalmente, relatório
sobre o estado das obras c serviços municipais,
ano seguinte;

XX. Organizar os serviços internos da PrefeituraMunicipal;
XXL Contrair empréstimos e realizar operações de crédito;
XXII. Providenciar acerca da administração dos bers do Município;
XXDL Conceder auxilio, prémios e subvenções;
XXIV.Solicitar o auxilio das autoridades policiaii do Estado, para garantir o

cumprimento de seus atos;

XXV. Adotar providências para. a conservação e i salvaguarda do património
municipal;

XXVL Aplicar multas previstas em Íris e contratos bem coroo revê-las. quando
impostas invgulanricnlc;

xxvn.

MunipaJ;

como o programa para o

Exercer outras ações previstas na legislação em vigor.

2.1. Chefia de Gabinete

Art 31. Ao Chefe dc Gabinete, compete:
1. Organizar t controlar os audiências solicitadas oc Prefeito Municipal;
II. Atender aos representantes de entidades, os cri miando quanto à solução de

assuntas DO âmbito doMunicípio;
UI.Preparar, organizar c controlar a tramitação de

despacho do Prefeito;
IV.Coordenar a representação social e política do
V. Organizar as reuniões do secretariado;
VI.Buscar assessoramento técnico nos assuntas qutj nâo dizem respeito á rotina

para o melhor desempenho

e documentos parale processos

Prefeito;

dos trabalhos c colaborar, nos assuntos roti
das tarefes:
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VTT. Exercer outras atividades correlatas, dctermii pelo Prefeito.

2.1.1. Assessoria do Prefeito

Art. 32 - Ao Assessor do Prcfriía, compete;
1. Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela

Asses$oria Técnica;
D. Coordenar a articulação com as di

elaboração de estudos, planos, prognu:
desenvolvimento eeonômico c social do Município;

LIL Definir, junto ao setor competente, diretrizes para o Plano Anual e
Plurianua] do Município;

IV. Coordenar a elaboração de

as secretarias, com vista à
e projetos que visem ao

operacionais para a

sistematização das funções de acompanhamento físico-Financeiro de
planos, programas c projetos, bem comoiacompanhamento geral das
atividades globais da administração municipal;

V,Prestar Assessoria Político-Administrativ* e Financeira ao Prefeito;
coordenar, em nome do Prefeito, as reuniOei do secretariado:

VI. Coordenar a elaboração de mensagens do Poder Executivo, a
Câmara Municipal;

VIJ. Participar,aiivamcnte, de atividades eeneontros políticos;
VID. Exercer outras funções que lhe ferem delegadas peto Prefeito.

2.1-2- Assessor!* Jurídica
Art. 33. Assessor Jurídico, compete;

I- Exercer atividade de assessorarnemo, quanc o solicitada, emprocessos
administrativos e dc consultoriajurídica,emitir do pareceres respondendo a
consultas c prestando informações sobre aspectos de natureza jurídico-legal
em assuntos da administração fundaciona],
II- Orientar e acompanhar o cumprimento das ( edsões judiciais;
111- interpretar aConstituição, as Leis, os Tratalos, o Estatuto, o Regimento
Geral, a Legislação Interna, a Legislação Admiristrativa e 06 Atos Jurídicos,
no âmbito desta Prefeitura;
IV - Avocar amos de processos e expedientes administrativos, cm
tramitação ouarquivados, quando relacionados :om matéria cmexamena
Assessoria Jurídica;
V - Zelar poliobservância do Estatuto, sempre que tiver conbecimerao de
qualquer transgressão aos seus dispositivos;
V] - Assessorar a Prefeitura em assuntes de nat ueza jurídica relativa aos
atos a serem por depraticados oujáefetivados,]assim como os de outros
órgfios inlcmos;

2.13. Aiítssoría Administrativa
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Art. 34. Â Assessoria Administrativa, compete;

I.prestar apoio administrativo, no imbito do Gabinete do Prefeito;
11. Serviços de mecanografia;
UI. controlar e coordenar os serviços de limpeza do prédio da Prefeitura
Municipal;

2.1.4. Assessoria TécnicaI

Art. 35. Ao Assessor TécnicoI,compete;
I. Articular com as diversas secretarias, com tdsla á elaboração de estudos,

planos, programas e projetos, qoe visem ud desenvolvimento económico
e social do Município;

IL Propor alternativas e reonentar a
vistas os desvios dctcct&dos,

UL Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos
executados pelo Mutuapio:

IV, Manter arquivos de informações de cpunpanhamento para fins de
relatórios, exposições de motivos e outros t locumentos sobre a execução
do pluno de ação municipal;

V,Manter-sc informado das fontes dc recursos financeiros a disposição do
Município, para fins de elaboração de projetos específicos;

VL Exercer outras atribuições que Utc forem designadas.

do Município, tendo cm

2.1.5. Assestorí» Técuíca-íl

Art 36. Ao Assessor Técnico - II,compete:

L Supervisionar c avaliar na atividades administrativa do setor,
II. Proceder o controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas

do$ desempenhos dos serviços do setor,

UL Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência,
IV. Promover ações c medidas qic proporcionem melhor

desenvolvimento dos trabalhos;
V, Realizar outras tarefes no âmbito de sua competência, por

determinações superiores.

2*1,6. Assessor de Comunicação do Gabinete do Prefeito

Art. 37 - Ao Assessor de Comunicação do Gabinete do Prefeito, compete;
1. Divulgar os atos administrativos, polít cos t sociais do Gabinete do
Prefeito;

Dor publicidade is ações governamentais aos munícipes;
Divulgar, juntameme com as secretarias municipais, os projetos

desenvolvidos perante os órgãos governamental?;

n.
ui.
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IV. Manter vínculo constante com os t tfcuJos de comunicação do
Município e do Estado.

2.1.7. Comissão Permanente de Licitação
Art.38- Ao presidente da Comissio Permanete de Licitições, compete:

I. Manter sistemáticas relações com a Gerência de Compras e demais
unidades administrativos, visando o entrelaçamento dc informações;
IL Elaborar e planejar os procedimentos Ijcitatórios, de iodas as
modalidades de Licitação;
UI. Organizar oa Certames, publicar os Editais, enviar correspondências a
Fornecedores, providenciar as Atas, julgamentos t resultados dos
ProcedimeniDs de licitação;
IV. Proceder a habilitação preliminar, a inscr çáo cm registro cadastral, a

sua alteração ou cancelamento;
V, Observar osprincípios, normas c proa dlmentos emanados pela Lei
8.666/93 e suas alterações;

1.2. Gabinete do Vke-Prefetto

* Ao Vicc-Prefeito Municipal, compete substituir <
ausência na forma da Lei Orgânica Municipal e, empossado no cargo deste, dar
cumprimento ès deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar
Município bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as medidas administrativas e de
utilidade pública, sem exceder as verbas orçantemárias,

2J.Ouvidoria Geral do Mtmkíptc

Art, 40 - Ao Ouvidor Geraldo Município, compete:
[. Dar pleno cumprimento daLei Municipal de Acesso a informação;

Receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias
apresentadas peta comunidade em geral;
Examinai e identificar as causas e procsdência das manifestações
recebidas,
Analisar, interpretai e sistematizar as manifest ições recebidas;
Processar e analisar os meios para solucionar todas as demandas.
utilizando-se de todos os recursos possíveis;
Encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as
providências tomadas, através deprazo estabel scido;

VH Dar ciência c manter informado o interessado das providências tomadas
quando for de interesse individual e quando for dc interesse público,
informar coletivamente;

Art. 39 Prefeito Municipal can sua

e defender os interesses do

IL

IIL

IV.
V.

VI.
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VIIL Sugerir ou recomendar n adoção de medida* visando o aperfeiçoamento e

o bom funcionamento da máquina administrativa;
IX, Divulgar os serviços prestados pelaOuvidor a;
X, Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos ao Prefeito

Municipal e ans Secretários Municipais;
XL Proteger os direitoa doa manifestantes, bemicomo. resguardar a Prefeitura

Municipal do Penrecoste de acusações ou erf(teas infundadas;
XH. Manter sigilo sobre a identidade do den

quando tal providência se fizer necessário;
3011. Controlar o inventário e a manutenção de materiais e equipamentos de uso

da Ouvidoria;
XIV. Estabelecer e divulgar os meios do acesso para impíemeníaçUo de suas

atividades.

.te, quando solicitado, ou

2.4. Procuradoria Geral do Município
2.4.1-Departamento de Procuradoria

Art.41 - A Procuradoria do Município t urna insrituiç ío permanente, essencial ao
exercício das funções administrativas c juriadicional no âmbito do Município, com nível
hierárquico de Secretaria Municipal c Subordinada díreatncotc ao Chefe do Poder
Executivo, sendo responsável pela defesa de seus interest :s em juizn c fora dele, bei»
como pelas funções de consultoria jurídica, sob a égide dos principio* ç da
tndispobilidade dos interessespúblicos.

2.5. Guarda Municipal
2.5.1- Departamento de Serviços de Guarda Municipal

Art 42 - AoDepartamento da Guarda Municipal, compete;
L Assessorar o Prefeito Municipal na fixação de políticas e diretrizes no

planejamento do funcionamento da Guarda Muniripai;
II. Planejar, propor e coordenar os projetos da iuãrda Municipal, de forma a

garantir a consecução de seuj fins.
UI. Coordenar ações conjuntas com a Defesa Cív t, quando necessário;

2.5.1.1. Diretor de Serviços da Guarda-Municipal

Art. 43 - Ao Diretor dos Serviços da Guarda Municipal ccunpctc:

1-Representar a autarquiaem juiznou fora dele, pessoaimenie, ou através de
procurador;

II-Coordenar os atividades da autarquia;

III -Praticar o* demais atos fixados no Regimento Interno que forem de sua
competência;

is
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IV - dirigir a GuardeMunicipal, operacional e disciplinanueme;

V ‘Planejar, coordenar e fiscalizar todos os serviço»
GuardaMunicipal;

VI ‘Cumprir c fazer cumprir as determinates legais

VU ‘Propor e aplicar penalidades cabíveis aos Guardas Municipais de acordo com
o Rcgimeulo Interno;

VHI - Pippor medidas de interesse da Guarda Munic ipal;

IX -Ministrar instrução profissional aos guardas municipais,bem como fisrjli7*r

o cumprimento do programa de instrução, a ser segu do pelos demais instrutores;

XI - Organizar o horário da Guarda Municipal de Petitecoste;

XII - Despachar ou informar os requerimentos, consultas, queixas, pedidos e
reconsiderações de seus subordinados;

Xin - Enviar ao Gabinete doPrefeito, mensalmente, o relatório das atividades da
Guarda Municipal;

iue forem exercitados pela

e superiores;

3.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS

Art 44. Ao Secretário de Administração t Finanças, compele:
I. Administrar e defender o património e r 9 bens de uso comum do

Municfpio;
II, Planejar, orientar c supervisionar a política dc pessoal da Prefeitura, bem

como a execução das atividades relativas ao material património e
arquivo;

171. Promover estudos e pesquisas e caráter leg stativo-tributário, bem como
defender os interesses daFazendaPúblicamirricipal;

IV. Executar, orientar, supervisionai c conirolfu; tecnicamente, as atividades
contábeis da Prefeitura, efetuar o cadastramírmo, tributário e arrecadação
de impostos e taxas;

V. Autorizar a aquisição, transferencia, pcm ula ou cessão de material
permanente ou bens patrimoniais do Munic pio, respeitando a legislação
em vigor,

VL Elaborar propostas Orçamentarias da Prefeitura Municipal e encaminhá-la
ao Gabinete do Prefeito,para posterior apreciação pela Câmara Municipal;

VIL Administrar senha de curtias bancárias c sistemas dc gcrcnciamento
financeiro;

VH1. Emitir cheques e/ou realizar pagamentos de bens ou serviços adquiridos
pela Prefeitura, de acordo com a legislação erivigor;

IX. Notificar contribuinte em falta com os seus compromissos tributários;
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X. Executar puíras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de
competência.

3.1. Departamento de GestSo Administrativa e Finance!

Art. 45. Ao Diretor de Gestão Administrativa c finar

I, Supervisionar e avaliar as atividades
11 Colaborar na elaboração deplanos,p

Promover ações e medidas que propordoj
dofj trabalhos administrativos;

IV. Proceder ao controle, acompanhamento avaliações sistemáticas doa
desempenhos dos serviços dos setores da \dmmÍ5traçât> Municipal:

V. Realizar outras tarefas no âmbito de sua cpmpetência,
VI. Exercer controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convénios

firmados peiaPrefeitura comoutras instit tições;
VII, Mantcr-se informado sobre os impostos a recadados pelo Município;
VIU. Elaborar e realizar o controle orçamentiíno e financeiro dc projetos c

obras;
IX. Examinar o cumprimento dc contratos, souvênios* acordos, ajustes e

atos que determinem a criação de direitos c obrigações;
X. Exercer controle sobre as despesas e recaias decorrentes de convénios

firmados pela Prefeitura corn outras ins ítuições, parti a execução de
programas c/ouprojetos referentes à suairca dc atuação;

XI. Preparar as prestações de contas do; convénios, observando a
legislação pertinente;

XII. Exercer outras atividades correlatas,quando solicitado.

ira* compete:
do Município;

e projetos;
melhor desenvolvimentoUI.

3.1.1. Tesouraria Geral

Art. 46 - Ao Tesoureiro Geral do Município, compete:
Assinar cheques e efetuar pagamentos por transferencias bancarias,
em conjunto com todos 09 Grdenadores de Despesas;
Manter-se informado, diariamente, sobnf o saldo das contas bancárias
do Município;
Administrar senha de contas bancárias e sistemas de gerenciamento

financeiro em conjunto como o Secretári } dc Gestão e Controle.
Realizar outras tarefas no Âmbito de sua competência.

I.

n.

m.

iv.

32. Departamento <te Contabilidade
3.2.1.Diretor de Contabilidade

Art. 47, Ao Diretor do Departamento de Contabilidade* compele:
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1. Executar atividades auxiliares relacionadas dom a. fiscalização e controle
contabil da Prrfeitura Municipal;

11. Organizar, mensaímeníe, demonstrativos da receitas e despesa do
Município;

ITÍ. Controlar e checar os dados contabeis rio Município;
IV. Elaborar relatórios consubstanciados ab seu Chefe imediato;
V. Colaborar na elaboração da proposta orçamenitária anual do Município;
VL Propor alterações nalei Orçamcniária doMunidpiu;
VtL Supervisionar os serviços de auditoria nas áreas administrativa,

contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial c dc custos da
Secretaria;

\

vm. Supervisionar c executar a fiscaji/ÿ
relacionados com as despesas das Secretarias

Desenvolver outras atividades desli

de atos c procedimentos
inicipais;
£s à consecução dc sem

objetivos.

3.2.2. Drvtião de Execução e Controle Contábil < Financeiro
Art. 48 - Ao chefe da Divisão de Execução * Controle ContabU e financeiro,
compete:

L Executar atividades auxiliares relacionada
contabilidadec tesouararia daPrefeitura Municipal;
D. Promover o controle de programação de crihrança
dos interesses da Fazenda Municipal:
m. Efetuar a execução dos serviços dc planejamentos, lançamento cobrança,

arrecadação de impostos e taxas,pagsmnto e gui irda t de valores.

com a fiscalização,

de dividas em defesa

3J,Departamento dc Tributário
Art. 49 - Ao Diretor do Departamento Tributário, compete:

I. Manter-se informado sobre os impostos arreeadados pelo Município;
D.Realizar e controlar o cadastro imobiliário do Munidpio;

Realizar c controlar o cadastre da contribuintes do 1SS nom.
Município;

Lançar impostos e taxas;

V,Lançar e controle a dívida ativamunicipal;
VI, Faze? c distribuir alvarás c documents de arrecadação municipals

outros expedientes que signifiquem receitas jara o Município;
VTL Manter atualizados os cadastros necessários para a alteração de

impostos e taxas;

VIÍL Notificar contribuinte em falta cim os seus compromissos
tributários;

IV.

IX. Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.
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3.3.1. Divisão de Arrtdaçáo e Tributos
3J.I.1.Setor de ArrecadaçSo e Tributes

Art. 30 -Ao Chefe da Divisão de Arrecadação t Tributos, compete:
1 H cxccussSo da política financeira e tributária dt Município;
11. cxeeusaão da politic» financeira e tributária d > Município;
fll,Instruir o processo de liquidação de despesas
IV.Instituir o processo de Dívida Ativa;

3.3.12. Setor dc Processamento de dado» da tributos
3.3.1.2-1 Responsável peto setor de Processamento dc dados do tributos

Art.5l.Ao Responsável pelo setor de Processamento de dados do tributos, compete:

I- Atender as necessidades de informações dod sistemas já existentes e do»
sistemas;

II - Assegurar a implantação e o confirmo desenvolvimento dc cada sistema
dc aplicação;
111 - Promover a flexibilidade da estrutura de da
o acréscimo denovos sistemas aos já em operaçj
IV - Utilizar adequadamente os recursos de equipamentos (hardware) e dc
software disponíveis;

V - Ser o demento de ligação entre os usuários e o Banco de Dados;
VI- Entender o Banco deDados, suas estruti

VII - Cuidar da inregridade e segurança do B
o periodicamente e extraindo as cópias de sq
estabelecidos;
VIU - Controlar o crescimento dos arquivos;

demodo a possibilitar
>;

s c rclaCiOnamcr.tos,

EO dc Dados, reorganizando
Wiça (backup) nas datas

3.4. Departamento de Recuraos Humanos

Art. S2 - Ao Diretor do Departamento de Recursos D
I. Execução de atividades relacionadas com pessoal, treinamento, património

serviços gerais c manutenção, expediente e outros correlates, através de seus
órgãos subordinados;

II. Supervisionar c controlar as atividades mlatrónadas no item anterior,
diligenciando para assegurar, cm condições satisfatórias, o suprimento
apresentado dos serviços necessários e indispensáveis a e execução das
atividades;

Dl.Colaborar na elaboração de planos, programas c j rojetos;
IV.Preparar portarias, instruções e outros atei administrativos, inclusive

delegando competência dos assunto* de sua alçacu;

os, compete:
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V, Providenciar admissão, demissão, promoção, licença, afastamento ãs
penalidades c praticar demais atos administrativos de pessoal, inclusive a
instauração de inquéritos administrativos, por delegação do Prefeito;

VL Providenciar e informar, sistematicamente, o andamento das questões de
interesse dos servidores, que estejam em tramitação nos órgSos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário; realizar treinamentos executivos dc apoio
nas áreas administrativas, interpretando leis, regulamentos,
instruções;

VIL Encaminhar a Secretaria, documentos t nlbimações necessárias ao
acompanhamento das atividades;

Vin. Realizar outras tarefas de sua competência, quando solicitado,

3.4.h Divisão de folha de pagamento
3.4.1,1. Setor de folha de pagamento

Art 53-Ao chefe do Setor dc folha de pagamento, compete:
L Definir normas e diretrizes relativas às iafarmaçtes cadastreis dos eventos da
vida funcional dos servidores públicos municipais inclusive, aquelas relativas ao
seu recadastramento anual;

IL Definir normas e diretrizes relativas ao registro e assentamento de lodos os
elementos e ocorrências relacionados á vida funcional e respectivos deveres c
direitos de servidores municipais;

3.5. Junta de Serviço Militar
3.5.1. Divisão da Junta de Serviço Militar

ArL 54 - Compete ao Secretário da Junta de ServiçoMi itar;

L Receber dos cartórios a relação de óbitos dos cidadãos na faixa de 18 a 45
anos c registrar no sistema ou nas Fichas de Aiistimento Militer.

II. Confecciúnar documentos militares diversos; Ex Certificados de Dispensa de
Incorporação (CDI), Certificados dc Isenção (CI)[ Certificados de Dispensa do
Serviço Alternativo (CDSA)t etc.

Hl,.Abrir processos de: Requerimentos de 2* via de Certificado dc Reservists,
Certidão dc Tempo de Serviço Militar, Histórico Miliar, Retificação de
dados, etc.

IV. Efetuar a alistamento miliar dos brasileiros residentesno município.

3.6. Departamento Central de Controle Interno

Art. 55 •Ao Diretor do Departamento Central de Controle Interno, compete:

Assessorar os Secretários Municipals cm tax as relativos á implementação
e diretrizes do sistema de controle interno muiucipal;

I.
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11. Recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema
Imigrado de Fiscalização Financeira, Coulsbifidadc e Auditoria;

111. Proceder ã discussão dc assumes técnicos, objetivando a padronização das
decides adotadas para cada matéria;

IV* Elaborar e acompanhar o planejamento glcbal t integrado das ações
desenvolvidas pelos órgãos da Secretaria de Planejamento e Controle;

V. Proceder, previamente, à discussão de assimtos referentes a ações dó
qualquer setor da Secretária de Píanejamenlp c Controle c que tenham
repercussão nos demais setores;

VL Propor ao Secretário de Planejamento e
relativas às avaliações dc desempenho da Secretaria;

VIL Proceder à análise global da avaliação do ç«em
integrantes do sistema de fiscalização financeiro, contabilidade e auditoria
e elaborar relatórios gerenciaís da atuação do sistema
serem submetidos ao Prefeito e aos demais (Secretários, conforme suas
áreas de responsabilidade;

VIU. Discutir cenários económicos com vistas 4 auxiliar a administração
municipal nos ações de governo.

1c a adoção de normas

penho dos servidores

de controle interno, a

3-6.1. Diretória de Almoxarifado e Património

Art. 56. Ao Diretor de Alitminrifadn e Património, compele:
I. Observar os condições e os princípios básii

mercadorias no Almoxarifado, exigiudi
recomendações indicadas pelos fabricantes, nc
e empilhamento das mercadorias e, rocem
observando o vencimento dos bens de modi
atendidas com os bens móis antigos ainda nop

II. Verificar as aquisições de bens c serviços di
necessidades exigidas pelos faros;

UI, Atestar c denunciar ao superior hierárquico d recebimento definitivo de
bens incompletos, defeituosos, diferentes do d
garantia, com vencimentos ames do prazo estabelecido para consumo,
embalagens violadas, deteriorados, de mi qmoidade. contaminados e/ou,
dc peso Ssico e químico inferior;

de armazenamento das
o cumprimento das

tocante ao armazenamento

miar it baixa no estoque

que as requisições sejnm

riodo de vencimento;

anccessários ou acima das

ido, inseguros, sem

IV. Atestar e denunciar ao superior hterárq ;o da contaminação ou
icjo no armazenamento,

endações dos fabricantes
deterioração provcnienlc de falhas de
empilhamento ou dcscumpnmcoto dos i

ocorridas no Almoxarifodo;
Acompanhar o atendimento das requsições c o destino dos bens;
Decidir pela forma de desfozhnento dc bens insexviveis e dos estoques
materiais imprestáveis;

V,

VI.
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VU. Executar outros atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de
corapetínd*.

V1IL Verificar senío há supetfoiujtmenlo das aquisições dc bens c serviços;

IX Planejar estoques e propor a aquisição dc rr ateriais que devam constituí-
los. observadas as necessidades daPrefeitura

X Requisitar do setor competente o material dfl manutenção, combustíveis e
peças de reposição pura viaturas, máquinas e equipamentos de propriedade
da Prefeitura,

XJ. Promover o transporte de pessoal e matéria],confaime ordens e instruções
recebidas da autoridade competente, manter :ontrole de entrada e salda dc
material, de acordo com as normas gerais ic compra c documentos de
requisição;

3.7. Departamento Central de Comprai

Art, 57. Ao Diretor da Central de Compras, compete:
L Organizar, coordenar e viabilizar todas as tarefas relacionadas a compras de

produtos e bens peta Administração Municipal, i observada a divida tramitação
dos procedimentos licitaiòrios e celebração de cc ntratas,

II. Acompanhar toda tramitação de recebimentos de mercadorias e beus
adquiridos pela Administração Municipal junto àoa setores de almoxarifodo e
património;

UI.Cobrar responsabilidades e, atestando falhas, erros ou inregulandado na
aquisição c/ou recebimento dc mercadoria; e bens adquiridos pela
Administração Municipal, delas dar ciência imediata ao Prefeito Municipal;

IV.Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito e Secretários
Municipais.

3.7.1. Dbiiis dc Central deCompras
3.7.1.1. Setor de Comprai

Art. 58 - Compete ao Chefeda Setor de Compras;
1 - Emitir ordens dc compra oudc serviços aos fcroôcedanes de bens e materiais e

prestadores dc serviços;
11 - Cadastrar os fornecedores e prestadores dc serdços, na forma da legislação
em vigor, atualizando aaualmctste o Cadastro;
III • Receber os comprovantes de despesa, anexando-as aos respectiveÿ
ettipenhas, para o adequado processamento e pugamenío das mesmos.
IV - Coletar, estocai, controlar, movimentar e disl ibuir materiais, conforme os
procedimentos adequados;
V- Programar as compras c os estoques;
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(O)

VI - Desempenhar e cumprir as normas do Controle Interno

3.8.Departamento de Licitações e Contratos

Art* 59 - Ao Diretor àa Departamento de Licitações e Contraias, compete:
L Gcrcnciar Depnilarnemo de Licitações e Contratos em conjunto com o

Presidente da Comissflo Permanente de Licitações da Administração
Municipal;

II. Mnmer sistemáticas relações com o De
unidades administrativas, visando o entrei

ni.Elaborar e planejar os procedimentos Licitalórios, de todas as modalidades de
licitação;

IV,Organizar os Certames» publicar os Editaisÿ enviar correspondências a
Fornecedores, providenciar as Atas, jujg
Procedimentos dc Licitação;

V. Proceder a habilitação preliminar a inscrição
alteração ou cancelamento;

VI, Observai as principias, normas e procedimentos emanados pelaLd 8666/93 e
suas alterações;

VIL Desenvolver outras atividades, quando solicit ido.

3.9. Diretória de Gerência de Convénios

neto dc Compras e demais
n dc informações,

s c resultados dos

registro cadastral, a sua

Art. 6ft * AoDiretor de Gerência de Convénios, compete
I. Conhecer de todos os convénios, acordos e ajustes celebrados pela

Administração Municipal;
II. Coordenar o gereuciar apolítica de captação de lécursos;
1IL Acompanhar a execução dc todos os convénios, acordos e ajustes celebrados

pela Administração Municipal;
IV.Providenciar its prestações de contas de lodo® os convénios, acordos e ajustes

celebrados pela Administração Municipal j imo ao Departamento dc

Contabilidade;
V. Responder diligências, sanar pendências, publicar c prorrogar convénios,

acordos e ajustes celebradospela Administração wtunícip&l;
VL Desenvolver outras atividades, quando solicitado

3.10. Setor de Arquivo Geral
3.12.L DrvisSo de Setor de Arquivo Geral

Art. 6). Ao Diretor tie Arquivo Pública, compete:
L Receber, mediante recibo, os materiais qic satisfizerem cam a soa

documentação emordem;
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IL Promover a guarda e vigilância interna c externa do prédio da Prefeitura
Municipal;

HLOrganizar c proceder aos materiais, organizar' fichas, atualizar cadastros.
conceder informações aos demais Setores documentos dc Pessoa] e Comibii;

IV. Observar o armazenamento e «mdiçOcs dos aiquivos;
V. Propor a política municipal dr arquivos,

documentos públicos;
VI. Coordenar o funcionamento de Arquivo Público, visando à gestão, à

preservação e ao acesso dos documentos públicos
VII. Autorizar B eliminação de documentos públkcs municipais desprovidos de

valor permanente;

VIIL Propor que sejam declarados de interesse público e social os arquivos
privados dc pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes
para a história, a cultura e o desenvolvimento cientifico estadual;

IX Colaborar com o Ministério Público e core instituições de direito do
consumidor,na defesa do património anquivístico (nunicipai,

X Desenvolver outras atividades, quando SOlidUdo.

documental e acesso a

3.11. Departamento de Serviços Auxiliares
3.11.1.Divisão de Serviços Auxiliares

Art, 62 -Ao chefe da Drtisfio de Serviços Auxiliares1e D compete:

1- Desenvolver e controlar as atividades de límç
telefonia, arquivo geral, protocolo, recepção e exjj
lavanderia, jardinagem, copa ecozinha, entrada ei
veículos;

4. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

a, vigilância, transporte,
íçao de correspondência,
la de pessoas, materiais e

Art, 63 - Ao Secretário de Agricultura e Pesca, compete:
I. Planejar, elaborar e acompanhar a execução d: projetos agropecuárias no

Snibito do Município;
n. Coordenar c orientar o desenvolvimento de programas de expansão

agrqpecuâris,pesca e irrigação no Município;
ID. Coordenar a execução de programas e projetos municipais de promoção e

desenvoivimento da agropecuÁrio;
IV. Executar convénio, acordos t ajustes coro entidades a nível regional,

estadual e nacional, quer públicas ou privates, sobre matéria de sua
competência;

V. Fomentar o Projeto Amigo do Peixe
VI. RcaJuar ajumlmentc o Festivaldo Peixe;
VIL Executar outras atividades que concorram dite!» ou indirecamente para a

realização de seus encargos específicos;
VIU, Realizar outras atividadesna sua area de atuação, quando solicitado.
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4,1. Departamento de Desenvolvimento Rural

Art.64 - Ao Departamento de Desenvolvimento Rural, compete:
L Contribuir para o desenvolvimento agrícola municipal, através do aumento

da produção e produtividade;
Apoiar a organização dc produtores rurais, visando a elevação da renda e
bemestar dc suas famílias.
Incentivar a adoção de práticas e técnicas para a melhoria dos rebanhos, no
âmbito do Município;
Incentivar sistema de parceria entre poder público, proprietários e
trabalhadores rtoais visando o incremento daprodução agrícola;
Promover orientação sistemática de práticas dc agricultura ecológica;
Incentivar a criação de pequenos grupos de j
eficazes dc comercialização de seus produtos}
Promover estudos e pesquisas tccuico-cicní
maior incremento nas técnicas c roétcdq
agropecuárias;
Estudar a viabilidade de implementar novas culturas agrícolas;
Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado

ihdaiCDlo

n.

UL
<•< - '*.r'

IV.

V.
VI. 60 e definir estratégias

m cas, visando propiciar um
utilizados nas atividades

li* tV.ii t,

viu,

IX-

4.2. Divisão de apoio a produção, comercialização e Aba

Art. 65 - Ao Diretor de apoio a produção, come
compete:

ru.'ili/Jiçfio e Abastecimento,

tlí

I. Oferecer apoio aos produtores Rurais;

JQL Incentivar o comércio loçal através da com de produtos agrícolasM 1»,
regionais;

4.3. Divisão de desenvolvimento. Controle e Proteção de Recursos Hídricos e de
Irrigação

Art. 66 * Ao Diretor de desenvolvimento, Controle e Proteção de Recursos Hídricos
e de Irrigação, compete:

I- 0 gcrcociamcnto integrado,com vistas ao uso múltiplo dos recursoshídricos;

II - o reconhecimento dos recursos hídricos como bemnatural dc valor ecológico,
social e económico, cuja utilização deve ser orientada pelos princípios do
desenvolvimento sustentável;
LU - a compatibilizafSo do gerencbimcnio doí recursos hídricos com o

desenvolvimento regional c com a proteção do meio ambiente;

4.4. Departamento de atividade de Pesca
4.4,1. Divisão de Apoio a Produção t a Comercialização do Pescado
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Art 67 - Compete ao Diretor de Apoio a Produção e a Comercialização do Pcscido:

I. Contribuir para o desenvolvimento pesqueiro municipal, através do aumento da
produção e produtividade;

1L Intetivar o sistema de parceria entre o poder público, proprietários da indústria
pesqueira visando o incremento da produçSo,

HUnccntivar a criação de pequenos grupos de produção c definir estratégias
eficazes de comercialização de seus produtos

L Promover a orientação sistemática de práticas da pesca ecológica;

4.4.2. Divisão de Acompanhamento Técnico

Art. 68 - Compete xo Chefe Divisão de Acompanhamento Técnico:

1. Oferecer opoio aos programas de irrigação c aproveitamento dos recursos
hídricos;

II.Estudar a viabilidade dc implementar novas culturas;

IILOferecer acompanhamento técnico-agrícola aos agricultores

5. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 69 - Ao Secretário de lnfra-ratrutura c Descnvulvimcjoto Urbano, compete:
Formular diretrizes e indicar prioridades que se refere âs ações que visem
assegurar infra-estrutura e contribuir para queu população da cidade possa
viver e trabalhar em condições adequadas á promoção do seu bem-esur,
compreendendo controle urbano, meio ambiente, paisagismo, transportes,
obras (viárias e municipais), limpeza urbana, saneamento básico,
gerenciamento do abastecimento, mercados e Cemitérios;
Licenciar obras e atividades públicas ou partic dares no Município;
Propor, celebrar e«coutar convénios, acordo: e ajustes com outro? órgãos
públicos ouprivados;
Acompanhar e implementar o Plano Diretor d< DcscnvoMmemo Urbano.
Controlar a conservação, manutenção, guardí e recuperação das viaturas
da Prefeitura;
Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para a construção
e/ou manutenção das estradas vicinais;
Manter fiscalização na execução de obras básias, bem como participar de
comissões para julgamento de concorrénd LS OU outros instrumentos
legais, de acordo com determinação supírior. orientar, controlar e
supervisionar as atividades de planejamento físico- territorial do

1.

n.
oi.

IV,
V,

VL

vn.
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Município, elaborar proposta para a melhoria dos recursos hídricos do
Município;

VTII. Manter controle,na sua irca de competência, nas ações que digamrespeito
á energia, comunicações, água s esgoto;

DL Exercer outras atividades, quando solicitado,pa sua área de competência.

5.1. Departamento de Obras e Serviços Públicos
5.1.1, Divisfto de Obras e Serviços Públicos

S.l.1,1. Diretor de Obras e Serviços Públicos
Art. 70 * Ao Diretor do Departamento de Obras e Serv

L Coordenar e controlar todas as obras
Município;

!J- Exercer os serviços de alinhamento, locação!e numeração de edificações,
na sede do município; colaborar no processo de fiscalização de obras
contratadas, opinar na execução de obras e/oi contratação de empreiteiros,

UI. Averiguar a legalização das obras em extração. no que diz respeito ans

Impostos e taxas;
IV. Colaboração com a área dc finanças, cora retaçEo à cobrança de impostos

municipais, DD âmbito da construção civil;
V. Colaborar na atualização de cadastros, para fins de cobrança de impostos e

taxas;

VL Sugerir a suspensão e/ouembargo de obras;
VTL Exercer outras atividades correlatas às suas funções, quando solicitado.

Públicos, compete:
execução, por parte do

5,2. Departamento de Ettnúhu e Transportes
511. Divisão dí Estradas e Transportes

5.2.1.1. Diretor deEstradas t Transportes
Art.71 - Ào Diretor do Departamento de listradas e Transporte»,
compete:

LProvidenciar os condições necessárias para a perfeita movimentação de
veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Vtimicipal;

Manter infbnnBçfies para a existência de esto juc mínimo no Almoxanfsdo
da Prefeitura, de peças básicas de reposição] evitando, dessa forma, a

LI.

paralisação dc veículos, máquinas e equipamentos; manter cadastro de
prestadores de serviços especializados;

UI- Manter a vigilância quanto ao perfeito
logradouros públicas;

IV. Exercer outras funções que lhe foiera solicitados, na área de sua

competência.

de praças c

5.3. Departamento de Urbanismo c Limpeza Pública
5.5.1. Divisie de Urbanismo e Limpeza Pública

Art. 72 * Ao Diretor do Departamento de Urbanismo c limpeza Pública,compete:
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L Exercer o controle e a fiscalização sobre a coleta e tratamento do lixo
domiciliar,

TI, Propor medidas que visem a boa manutenéão
públicas;

UI. Exercer a manutenção c controle da limpeza do cemitério público e outros;
IV. Executar a localização e emplacamento de vias c logradouros públicos;
V. Exercer o poder de polícia administrativa canmatéria de sua competência;
VL Implantar e gerir sistema central de informal

notificação de embargo, postaras de demoli
infração e dados depagamentos;

VIL Manter atualizado o banco de dados das atividades da Secretaria,
VIII. Fornecer informações e orientações sobre matéria de sua competência a

outros órgãos e à população em geral;
IX. Acompanhar através de relatórios mensais as 'atividades de suas unidades;
X. Exercer outras funções que lhe forem JtJÍkiLaiios, na área de sus

competência,
5-34. Setor de Conservação e Limpeza de Instalações

534-1. Dtvísfio de setor de Conctrvação Limpeza de Instalxçúçs
Art 73-Compete ao Diretor de Conservação Limpeza de Instalações;

I. Executa trabalho rotineiro de conservaçty, manutenção e limpeza em
geral de pátios, jardins, vias, dependências inl
e bens imóveis, para atender as necessidades
e limpeza

de logradouros c praças

cadastrais da emissão da

i>. ''T

lií

e externas, patrimónios
de conservação, manutenção

A

l

*.SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Art. 74 - Ao Secretário de Cultura e Turismo,compete:
L Coordenar o sistema de planejamento pera t, Secretaria, com vista a uma

ação integrada e eficiente, para maior produtí ridade do sistema;
II, Desenvolver programas de incentivo na área produtiva visando ampliar as

oportunidades die ocupação de mio-de-ohra.
1IL Participar de processo dc articulação com órgãos ligados a projetos de

geração derenda, auível estadual, federal e internacional.
FV. Articular projetos sociais para s juventude;
V. Desenvolver eventos sócio-esportivos, tais como: torneios, campeonatos,

colónia de férias;

VL Elaborar calendários dc eventos esportivos ne s estádios, praças de esportes

c outros locais;
VII. Divulgar«eventos c articular os patrocinadores;
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VIU Apoiar a comunidade na elaboração de projetos de desenvolvimento do
desporto.

fi-l.Coordenadoria de Cultora e Turismo

Art 75 * Ao Coordenador do Departamento de Cultura t Turismo, compete:
t. Promover, patrocinar c assessorar eventos e programas culturais;
1L Preservar o universo cultural e a memória nacional, incentivando c

difundindo todas as formas de produção artjsfica e literária;
1D, Apoiar realizações tradicionais, testas

cuhuta;
IV. Desenvolver, implementar e difundir political sobteo património histórico

municipal;
V. Coordenar os programas e projetos rela:tonados á preservação do

património histórico da Cidade;
VL Elaborar relatórios periódicos facilitando o orompanhamento, correções e

consolidação da atuação do Núcleo;
VII. Coordenar admínistrativameníe os encargos da Depariamenlo;
VUL Realizar outras atividades inerentes a sua áret especifica.
IX. Propor a realização de eventos para rfínamíjailo setor,
X, Manter contatos permanentes coro entidades ligadas no Turismo;
XI. Realizar o inventário turístico do município,
XII. Coordenar o sistema de planejamento pan a Secretaria de Cultura e

Turismo, com vista u uma ação integrada ç eficiente, para maior
produtividade do sistema;

XIIL Promover campanhas, em cooperação ct,m instituições públicas e
privadas, coro objetivo de desenvolver o turiimo, buscando a participação
de todos os segmentos sociais nas atividades < e fomento ao turismo local;

XTV, Instalar sistemas de informações sobre o turismo, contemplando
estatísticas sobre a recepção turística, dados sobre equipamentos e infra-
estiutura, bem como sobre cs eventos e promoções sociais, esportivas e
culmrah;

XV. Desenvolver programas de espacitação e desenvolvimento de mâo-dc-obra
na sua área de atuação.

XVL Acompanhar o incremento das atividades: comercial, industrial e turística.
XVII. Executar os programas c projetos na área turístico, contribuindo paru a

geração de emprego e qualidade de vida dapopulação;
XVlll, Acompanhar as campanhas, em

privadas, visando o desenvolvimento do turisrjio;
XIX. Promova o desenvolvimento turístico do muqiripio;
XX. Desenvolver programas de capacítaçâo e desenvolvimento áe recursos

humanos para turismo;
XXI, Indicar áreas em potencial para a exploração dt atividades turísticas;
XXII. Prestar assistância ápromoção e realização de

e outros manifestações da

coro instituições públicas e

na cidade;
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<S>
XXIII. Msnter balcão de informações para atendi

eventos patrocinados pela Secretaria;
XXIV,Atuar como principal centro receptor dí

comportamento turístico;
XXV. Coletai, tabular e analisar dados estsíistft

desenvolvidasna Secretaria.

ao público quanto aos

informações relativas ao

pertinentes ás atividades

6.2. Departamento de Desenvolvimento Cultural t Turutko

uríatteú6.2.1. Dtvisào de Atividades Culturais c T
Art. 76 -Compete ao diretor da Dlvisfto de Atividades Turísticas e Culturais:

Instalar sistemas de informações sobré o turismo, contemplando
estatísticas sobre a recepção turística, dndog sobre equipamentos e infra-
estrutura, bem como sobre os eventos e promoções sociais, esportivas e
culturais;

I.

6.3, Divisão de Capacitaçào deInvestimentos t

Art. 77 - Ao Chefe d* DivisSo de Capacítuçãn de Investimentos e Promoções
Turúiicas.compete:

I. desenvolvei capaciaiaçõo programas de capaciataçSn e desenvolvimento de
mão-de-obra na suairea de atuação;

II. Executar os programes c projetosna área turfsticÿ, contribuindo para a geração
de emprego e qualidade de vida da população;

M. Acompanhar as campanhas, cm cooperação
privadas, visando o desenvolvimento do turismo;

oções Turísticas

instituições públicas e

7. SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE

Art. 78. Ao Secretário de Meio Ambiente, compete:

Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies c ecossiaemas,
Proteger a fauna e a flora, vedados, na forma da Id, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica,, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais á crueldade
Exigir, na forma da Id, para a instalahSo de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa de gradação do meio umbicute,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se darão publicidade, realizar
outras tarefas, no âmbito de sua competência;
Propor e implementar programas para o conl ale, preservação restauração
do meio ambiente c recursos naturais;
Promover pesquisas, articulando-se cora órgãos federais, estatuais e
particulares em matéria de políticas, legislação t atividades especificas da
sua área de atuação;

L

II.

tu.

rv.

v,
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VL Realizar outras atividades inerentes a sua irai especifica.

7.1. Coordenai)oria do Meio Ambiente

Art 79 - Coordenadoria do Meio Ambiente, compete:
Coordenar, elaborar e executar planos, programas e projetos dc proteção,
recuperação, conservação e melhoria (fc qualidade ambiental do
Municipto, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
Coordenar ações integradas visando o (umprimento á legislação e
diretrizes municipais de proteção, controle de recursos ambientais, de
produção e manipulação de substâncias que comportem risco à qualidade
devida;
Coordenar ações integradas visando o cumprimento da legislação de uso e
ocupação do solo na implantação e execução dc projetou classificados
como de impacto ou interesse Municipal;
Colaborar na fiscalização relativa & legislação estadual e federal sobre o
meio ambiente;
Dar orientação e exercer o controle técnico:obre a coleta e traiamcalo do

I.

IL

m.

IV.

v.
lixo.

7.2. Divisão de Prcsevaçfto c Educação Ambiental

Art. 80-Compete ao Cbtfe da Divisão dc Presevnção o Educação ArobicuUJ:
L incorporação dos csradares de processo de j estão ambiental;
IL Dar orientação e exercer o controle técnico : obre a coleta e tratamento do

lixo;
HL Coordenar, elaborar e executar planos, programas e projetos de proteção,

recuperação, conservação e melhoria c a qualidade ambiental ao
Município, bem como fiscal!sar a aplicação ia legislação ambiental;

8. SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE

8.LCoordenadoria de Apoia ao Esporte e Juventude

Art 81. Ao Coordenador do Esporte e Juventude, compete;

I. Criar oportunidades de ocupação para jovens incluindo o auto-emprego e
o serviço voluntário;

II. Melhorar a qualificação da força de trabalho de jovens;
IO, Melhorar a amo-esriraa e a participação cidadIda juventude ca vida social

e económica do Município;
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rV’. Desenvolver uma política de preparação dç formadores com as entidades
executoras, considerando gua diversidade, origens, práticas t visões
diferenciadas em reLaçSn ao trabalho com as[juv entudes;

V. Realizar pesquisas de perfil sócio-ecotjômioí e de trajetóriasprofissionais,
como meio de captar, ouvir, conhecer a entender as demandas das
juventudes para aárea do trabalho,

VI. Buscar nas ações comunitárias (serviço voluntário) atividades voltadas
para melhorar as suas próprias vidas e dc outros jovens da comunidade:

VIL Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de »ua área
dc atuação.

£~2.Departamento dc Cidadania
Art S3-Compete ao Chefe do Departamento de Cidadanit:

planejar, propor, coordenar as atividades relativas a direitos humanos c
cidadania;

L

8J.Divisão de Assistência a Juventude
Art. S3 - Compete ao Chefe da Divisão de Assistência a Juventude;

I* Desenvolver apolítica de assistência aos jovens n ais carentes, com o mrvflio as
Organizações Governamentais e NSó Governsmenta is;

S.-íJlcpartaiueato dc Desporto

Art. 84 - An Diretor do Departamento deDesporto, com >ete:

I. Patrocinar, promover c assessorar eventos c jrogramas desportivos;
D. Incentivar as atividades desportivas, em toda.i as suas manifestações;
HL Manter-se atualizado sobre e realização der remos esportivos, que possam

contar com n participação da delegação do Munidpio;
IV. Articular o planejamento e a execução de atividades relativas aos

desportos no Município.

8ÿ.DivisSo de atividades Desportivas
8.5.1.Liga Desportiva

Art. 85 -Ao Chefe da LigaDesportiva,Compete:
[. Apoiar a formação de equipes e garantir a participação de delegações do
Município, em eventos esportivos;

9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
9.1. Gabinete da Secretaria

Art. 86- Ao Secretário de Educação Básica, compete:
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I. Coordenar o sbtcmo dc plflncjameíUo pera à educação, com vistas a uma

ação integrada c eficiente, para maior
municipal;

II. Implementar os programas e projetos de desenvolvimento da educação
estabelecidos no Plano dc Metas dos Governos Estadual, Federal e
Municipal, em consonância com o Plano Municipal de Educação;

III. Planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em
estabelecimentos da rede escolar municipal* salvo aqueles encampados
pelo Governo do Estado, quando deverá] ser executado um trabalho
complementar,

IV. Articular mecanismos de cumprimento do PlànoMunicipal de Educação;
V. Incentivar a formação continuada dos profs acres, com vistas â melhoria

de «ia prática pedagógica;
VI. Realizar visitas as escolas e mmi&cs família, buscando o envolvimento

direto dospaisno processo dc aprendizagem jdc seus filhos;
VIL Estimular a preservação da identidade cultural e educacional do

Município;
VTIL Articular o suprimento das carências de Prof risores nas Escolas, mediante

as necessidades.

do sistema de ensino

9.1.1. Coordenação de Projeto» e Convénios
Art. 87.Aã Coordenador de Projeto» t Convénios, compete;

I - Encaminhar os trâmites necessários com vtstfli a disponibilizar os recursos
oriundos dos convénios, em consonância com a Secretaria Municipal de
Educação;

II-Distribuir, de acordo com as áreas de competência da SME, os recursos dos
convénios;

fU - Acompanhar c controlar a execução dtts convénios, juntamente com as éreas
fim;

IV - Organizar, a prestação de contas dos convén os; exercer outras atividades
pertinentes que lhe forem delegadas;

V, A gestto de convénios c contratos, inclusive manutenção de dados em
sistemas de informação;
VL Monitoramento na execução de convénios, ac irdost ajustes firmados pela
Secretariacom outras esferas de governos;
VTI. Monitoramento da execução dc programas federais, estaduais e municipais
executados pela Secretaria;
MU. Apoiar às unidades administrativas da Secretaria no desenvolvimento do
processo dc planejamento;
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9*1.1 Asswori* Jurídica
Ari. 88-A Aisesiúrífl Jurídica, compele:

L - Prestar assessoramaiiõ jurídico direto eo Secretário
demais unidades da Secretaria, cm matéria

e assessorar as
de competência;

II- Emitir infonnaçCcs, pareceres e pronunciamen os jurídicos no âmbito de sua
competência;

m — Acompanhar os convénios c controlos

IV - Acompanhar as etapas das sindicâncias realizadas na Secretaria; c

firmados pela Secretaria;

V— Exercer outras atividadespertinentes que lhe forem delegadas

9.13. Aucuoríi TécnicaI

Art. 89-A Ajsesjoría TécnicaI,compete:

Analisar processos pertinentes à auto rizaçSo, reconhecimento c
cnedenciamemo de Unidades de Educação lAiantil, Ensmt) Fundamental e
Médio;
Orientar na montagem de processos de autorização, de reconhecimento e
cmkudamcnto;
Assessorar o Secretário;
Atualizar os elementos e dados refcrentesi as questões de educação e
ensino;
Desempenhar outras tarefas cocrdaias.

1.

U.

m.
IV*

v*

9.1.4. Assessor!* de Comunicação

ÀrL 90-A usmorla de Comunicação, Compete:

Divulgar os atos administrativos, políticos e sociais da Secretaria
Municipal de Educação;

Dar publicidade ás açdes governamentais aos munícipes;
DivulgHT, os projetos desenvolvidos peli Secretaria Municipal de

comunicação do Município,

L

II.
m.
EducaçSo;
IV. Manter vinculo constante com os veículos de
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92. Departamento de Orçamento t Finanças
92.1. Courdeoador de Orçamento e Finanças

Art.91- Ao coordenador de Orçamento e Finanças, compete:

L Orientar, controlar, coordonar, as atividades de pianejamttiTo administração
orçameniário c financeiro;

n.Operar com acompanhamento físico e financeiro os projetos e, atividades;

ILL Fornecer os balanoetes, o balanço geral, as posi< ões orçamentarias,
financeiras c patrimoniais c os relatórios referentesios resultados obtidos na
aplicaçSo de recursospúblicos consignados à Câmara dos Deputados,

93, Departamento de Gestão e Administração
9.3.1. Diretor (a) de Gratao e Administração

Art.92. Ao Diretor (a) de Gestão e Administração, comç ele:
1. Elaborar, atualizar e normalizar o currículo da et ucação básica;
II. Propor diretrizes enormas pedagógicas;
HLIdentificar, selecionar, elaborar c especificar materiais e recursos pedagógicos;
IV.Avaliar ç definir tecnologias para uso pedagógíc ) na educação básica;
V. Implementar c gerenciar as ações educacionais na rede;
VL Analisar e avaliar os resultados do ensino c pro wr medidas para coircçfej de

rumos e aprimoramento,

93X1.Coordenação de Estatística e Informação
Art.93. Ao Coordenador de Estatística e Informação, compete:

I- programar e dirigir a elaboração de pesquisas e diagnósticosnecessários ao
planejamento do Município;

II - Proceder ft coleta e análise de dados estatísticos -
indicadoresnecessários ao planejamento municipal;

111 - Identificar e implemeular métodos de levamanumtos, ornamento c análise de
dados relativos ao planejamento municipal;

IV -Organizar c manter atualizado um sistemabásica de dados t informações
para o planejamento das ações municipais;

V - proporcionar as informações necessárias para ouroa órgãos municipaisa

respeito dos dados armazenados noNúcleo;

dirigir a preparação de

93.1.2, Coordenação de Recursos Romanos
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Art 94. Ao Coordenador de Recur»» Humanos, compete:
I- aplicar a legislação de pessoal, normas, instruções e regulamentos referentes á
administração de pessoal, de acordo com as diretrizes municipais.
II- promover e supervisionar as atividades de regis ro, cadastro e controle da
situação funcional dos servidores efetivos, comissionados c à disposição do
município;
Hl - coordenar o controle de freqfiéncia dos servidores;
IV - supervisionar e revisar fechamento mensal da folha de pagamento dos
servidores;
V - coordenar a elaboração da escala de férias dos 31 rvidores;

9-3.1.3. Coordenação de Lidtação t Contratos
Art. 95. Ao Coordenador do Licitação e Contratos, com|>ete:

I - Examinar a legalidade de editais de licitação e contratos de interesse da
SecretariaMunicipal de Educação;

11 - Examinar os atos qoe visam a reconhecer aine»gibílidade ou decidir a
dispensa de licitação;

m - Emitir pareceres e informações cm assui tos pertinentes sua área de
competência.

9*3,1.4. Coordenação de Compras
Art. 96. Ao Coordenador de Compras, compete:

I* Coordenar e oriental as açfles da Secretarial Municipal da Educação de
aquisição de compras;

II - Coordenar a manutenção e a atualização do cadastro de preços, propondo
medidas voltadaspara o seu aperfeiçoamento;

111- Acompanhar u realização de pesquisas de mere ido, para aquisição dc bens e

contratação dc swrviçog;

IV -Coordenar o sistema interno de compras, islando pela integração do setor,

V * Formaiirar 09 processos dc aquisições de ben: c serviços encaminhando-os
à Comissão Permanente de Licitação, quando necessário;

VI - Registraroa contratos relativos aos bens e serviç 33 licitados no Sistema de
Informação de Contratos (SICON);

Acompanhamento das requisições e respective notas dc empenho,
até 0 recebimento definitivo dos bens ouserviços;

Executar outras atividades relativas,i área que venham a ser
delegadas pela autoridade competente.

V.

VL
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9.3.1.5. Coordenação dc Almomrifado e Património
Art 97. A Coordenador de Almourífado e Património. compete;

I. Registrar e controlar os bens patrimobiais, através do Sistema de
Administração Patrimonial (SAP);

Acompanhar mensalineme movimeu
Elaborar inventários anuais dos bens
Preparar 0$ procedimentos necessários para a alienação dos bens

móveis de qualquer natureza;

Executar outras atividades relativas A área que venham a ser
delegadas pela autoridade competente,

Receber, conferir, controlar, guardai ç distribuir materiais de uso

li. idos bens patrimoniais;
eis e imóveis;111.

IV.

V.

VI.
comum;

VIL Manter atualizado o controle dc estoí ue dos materials;
VIE Registrar todos osmateriais no Sistet ia de Administração de

Materiais (SAM);
(X, Elaborar o inventário anual de

9.3.I.6. Coordenação de Programas t Projetos

Art. 98 -Ao Coordenação de Programas e Projetos, compete;

I- Acompanhar a execução de custeio e financiai tento de projetos;

II-Gerir, acompanhar, supervisionar e avaliar os resultados dos programas e

Projetos;

IH- Coordenar, articulado com a Secretaria de Administração e Finanças, a
execução da análise de prestação de contas;

IV-Coordenar e executar atividades de parceria Mm òrgàos;

9.3.1,7. Coordenador de Apoio e Acompanhamento de Obras Escolares.
Art. 99. Ao Coordenador de Apoio e Acompanhamento de Obras Escolares,
compete;

L Administração dos serviços de recupemçi
serviços de manutenção e conservação das i
sanitárias e elétricas c de equipamentos das dive

II. Administrar as demandas de projetos de noivas construções e ampliação
das unidades escolares da tede municipal de ensino c das unidades
administrativas, bem como o acompanhamento d asas respective obras;

dc bens imóvçís e outros

ações Usicas hidráulicas,
unidades da Secretaria,
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IH. Apresentação de medidas para contençiio & reduçjo de autos de
manutenção das unidades escolares e admirúgtn tis-as da Secretaria;

9J.1.8. Coordenação de Formação Permanente
Ah. 100 .A Coordenação de Formação Permanente*«mpete:

L Articular e dinamizar o enimsamento cure os diversos cursos e/ou
atividades de formação de professores;
IL Formular umaproposta para a avaliação pqriódica das Formações;
ÍU. Promover e/ou realizar estudos e atividades que contribuam para o
desenvolvimento do processo de formação deprofessores da educação básica;

l

i

9.4. Departamento de Assistência ao educando
9.4.1. Coordenação de Nutrição

Art 101. Ao Coordenador deNutrição* compete:
L Acompanhar u execução dos cardápios da merenda escolar, elaborado por

profissional habilitado;
Realizar visitas as unidades escolares para acompanhamento da cxecuçlo
eficaz do programa de merenda escolar,1

9.4J. Coordenação de Controle de Estoque Distribuição de Merenda
Escolar
Art 102. Ao Coordenador de Controle de Estoque |e Distribuição de Merenda
Escolar, compete:

1, Planejamento, orientação, coordenação, supervisão e avaliação do
recebimento e distribuição damerenda escolar.

D. Desenvolvimento de programas de alimentação escolar em articulação
com entidades;

HL Exercido dc outros competências correlatas, em razão dc suanatureza,

.rjl

9-43. Coordenadoría de Transporte Escolar
Art. 103. Ao Coordenador de Transporte Escolar, cotnp rte:

L Organizar e manter atualizadas as rotas de transporte;
II. Acompanhar a execução do transporte dos alhnos;
m. Avaliar as condiçtfes dos veículos intervindo
IV, Acompanhar, fiscalizar o cumprimento dasíí
V. Diligenciar que todos os alunos sejam atendidos como transporte escolar,
YL Zelar pela conservação e a limpeza dos veículos destinados aos transporte

escolar;
VIL Acompanhar a execução do Transporte doe aunos;
VIU, Articular com motoristas c escolas para otimizar o serviço de transporte

escolar;

sempre que necessário;
tas diariamente;

9,4,4. Coordenadoría do Programa do LivroDMático
Art. 104. Ao Coordenador do Programa do LivroDiditii:ot compete:
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L Orientar c coordenar o processo de escolha do livro didático pelo coletivo de
professores, no prazo e nos critérios definidos pdo 1 rNDE;
UI. Conferir a quantidade de livros didáticos a
IV. Monitorar o recebimento dos livros didáric
encaminhados;
V. Promover ações para conscientização dc funcionários da escola,pais e

alunos quanto à necessidade c importância da oonsetvaçgo c da devolução dos
livros.

rem recebidos pela escola;
;c acervos de leitura

9.4.5. Coordttuçflo de Atendimento Psicossocial
Art. 105, Ao Coordenação de Atendimento Psicossocial,compete:

L Participar ativameate ns elaboração do relatório ,rnual de atividades;

U- Participar da avaliaçáo psicológica, quando julgar necessário;

IV. Realizar, quando necessário, do acompanhamen o psicológico dos discernes;
V, Q planejamento e o desenvolvimento de pes juisas rrJacionadas ao
aperfeiçoamento c especialização das atividades do getar,

VL Auxiliar as diversas atividades propostas;

9,4,6. Coordenação d* Biblioteca Pública Municipal
Art. 106. Ao Coordenador da Biblioteca Pública Municipal, compete;

I. Gereneiar a manutenção c organização da biblioteca, salas de leitura c

demais espaços dedicados à Literatura na escola* atuando em parceria com
professores;
U. Orientar professores e alunos para o uso dos
a criação dc murais com dicas e indicates liter
disseminação da Literatura no espaço da escola;

Coordenar, em parceria com professores, bibliotecários e responsáveis
pelas salas de leitora, um sistema para empréstimo c c livros na escola. Promover
campanhaspara troca e onocadação de livros junto á comunidade e outras escolas.

spaçc5 de leitura, coordenar
cios s outras estratégias dc

m.

95. Departamento de Desenvolvimento Pedagógico
9,5.1. Diretor de Desenvolvimento Pedagógico

Art, 107. ODiretor de Desenvolvimento Pedagógico, com Mrte:

Planejar e propor as atividades pedagógico- didáticos e curriculares das
escolas, visando c elevação dos uiveis dc competências e habilidades dos alunos
mediante o processo de ensino e aprendizagem;

Prestar assítóncia pedagógico-didático aos gestores e/ou professores
referente aos aspectos organizacionais do ensino: Calendário letivo, horário

I.

11,
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escolar, organização de turmas de alunos, lotação d«j professores, planejamento
das atividades curriculares e pedagógicas de rotina e outras ações relacionadas ao
ensino e a aprendizagem;

Coordenai o processo de elaboração, c ocuçào, acompanhamento e
avaliação do PPP dos Unidades Escolares da rode Pt iblica Municipal;

ÍV. Assegurar a unidade de ações de aç5o-pedagógica da escola, propondo
orientações e ações dc desenvolvimento do currículo e do casino, tendo em vista o

aprendizagem dos alunos;
V. Coordenar e gerir a elaboração de diagnósticos, de aprendizagens dos
alunos do 1° ao 9a ano, para elaboração do Programa curricular de cada série/ano
c dos outros planos eprojetos das escolas;

VI. Reunir o coletivo de Núclfco Gestores para avaliar o processo ensino-
aprendizagem, tendo como referência a linha teóric .-metodológica das Diretrizes
CurricularesNacionais do Ensino Infantil e Ensino Fundamental.

m.

9.5.1.1Coordenação da Educação Infantil
Art. tOS. Ao Coordenador da Educação Infantil, competi:

L Dirigir o? políticas educacionais da cd ícaçfio infantil, bem como
acompanhar, avaliar e controlar sistematicamente SUí execução;
U. Supervisionar e coordenar a definição de DO mas c diretrizes norteadoras
da educação infantil;
UI. Promover ações de aperfeiçoamento ao corpo docente, e ao pessoal
rôcniro-admiiustrativfj e pedagógico;
IV. Orientar, avaliar, analisar e acompanhar as ações técnico-administrativas e
pedagógicas em consonância corn os objetivos da$ unidades de ensino e das
políticas instituídas:
V. Coordenar e supervisionar as ações de apimoramento da educação
infantil, no que diz respeito à estrutura de ensino para a educação inclusiva e
programas educacionais;
VI. Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores
hierárquicos.

95.1.2. Coordenação do Ensino FundamentalI

Art. 109. Ao Coordenador do Ensino FundamenteiI,compete:

L Elaboração das políticas educacionais voltadas pare o Ensino Fundamental
da rede municipal;
II. Definição de diretrizes gerais e acompanhamento da elaboração do
currículo escolar das unidades de ensino que oferecem,o Ensino Fundamental;
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m. Planejamento, orientação, monitoramento e ávaJiação dosprogramas c
projetos que integram as atividades do processo ensino-aprendizagem no Ensino
Fundamental;
IV, Orientaçãopedagógica a$unidades administrativas distritais c suas
respective unidades escolares;
V, Exercício de outras competências correlatas, tem razão de sua natureza;

9,5,1-3, Coordeuaçdo do Ensino Fundaracoral LI

Art, 110- Ao Coordenação do Ensino FundamentalII, cr rapete:

1- Coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avÿaliaçlo
da proposta pedagógica, jtimamente cora professor» e demais gestores da
unidade escolar, era consonância corn os princípios t ie uma gestão democrática
participativa c das disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a
serem atingidos;
II*Promova:a integração horizontal c vertical do
conteúdos e fornias de operacionalizaçio articulad
fundamental;
UI - Atuar colaborativanjente com o Professor do
anos finais do ensino fundamental, orientando, ftor

necessário, nas atividades desenvolvidaspeta cocr
IV - Tomar ua ações de coordenação pedagógica um espaço díalógíco e
colaborativo de prftticas gestoras e docentes, que a
a) a participação proativs de todos os prefe:
pedagógico coletivo, promovendo situações de ori
de acompanhamento e avaliação das propostas de 1

b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem c dç avaliação ajustadas aos
conteúdos c as necessidades c possibilidades metodológicas utilizadas pelos
professores;
c) a otimização do uso de materiais didáticos, previamente selecionados c
organizados, adequados às diferentes situações de ensino c dc aprendizagem dos
alunos;
d) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidos e que façam
uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponib iiízados nas escolas;

9-5.1.4. Coordenação da Educação de Jovens t Adultos
Art.111, Ao Coordenador da Educação de Jovem e Adolfos, compete:

irricuJo, assegurando
para os segmentos do ensino

correspondente aos
t intervindo, se

.

, nos boros de trabalho
So sobre práticas docentes,
tio programadas;

L Coordenar, acompanhar e avaliar a implementação das ações do Programa
e a avaliar a consecução dos objetivos do Programa;

IL Prestar apoio técnico-pedagógico, para a execução das ações do
Programa;
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m

iS)

Elaborar relatório das atividades dc acompanhamento c avaliação realizadas
Programa,

111.

9.5,1.5. Coordenação da Educação Inclusiva
Art. 112. Ao Coordenador de Educaçio ínclasiva, compete:

L Incentivar e apoiar os projetos desenvolvidos pelo setor.
D,Promover atividades de capacitação para servid jrcs relacionadasiEducação
Inclusiva;
III.Assessorar o elaboração dc projetos na érea da Educação Inclusiva;

9A1Í.Coordenação de Projetos Especiais
An.113. Ao Coordenador de Projetos Especiais, compete:

1 - coordenar os projetos especiais, assim t efmidoG pdo Secretário de
Educação doMunicípio;

II - Propor stos relativos a projetos especiais;

manter atualizadas as informaçõesno âmbito de sua competência;
IV - Coordenar os atividades da unidade;
V - organizar, integrar, acompanhar e agilizar osprojetos, obras c serviços;
VI - emitir relatórios edemais encaminhamentos
VTI - exercer outras atividades afins.

111-

iiversos;

9.6. Departamento de Gestão Escolar
9.6,1. Coordenação Implementação do Projeto Folitieo-Pedagogico

ArL 114. Ao Coordenação Impkmentaçio do Projeta Po litico-Pedagogico, compete:

L Planejar as atividades educacionais;,
II. Coordenar com a díraçâo a construção do projeto politico pedagógico:
iiefmição de objetivos e metas educacionais, para elaboração e
acompanhamento dos projetos;

HL Promover a formação continua dos education s\
IV. Assessorar a direção nas atividades idministrativas académicas:
Organijaiçflo do calendário escolar, horário, csdistro de docentes, recursos na

área pedagógica;
V. Coordenar atividades pedagógicas: cumprijóemo do currículos, ações de

melhoria continua da qualidade, reuniões coro coordenadores e professores,
avaliar desempenho ds professores e coordenar ores, analisai indicadores de
qualidade e evasão, monitorar aproveitamento dt estudos c progressão parcial,
ações complementares na formação dos alunos;

VL Implementar a execução do projeto politico pedagógico: Acompanhar e
Assessorar docentes e coordenadores;
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VTEAVEUBT o desenvolvimento do projeto político pedagógico: avaliar o
desempenho das classes, níveis de evasão, desempenho dos professores e
propor soluções para os problemas.

9,6.2. Coordenação de Avaliação
Art.U5. Ao Coordenador de Avaliação, compete?

I.Coordenar os processos internos de avaliação institucional;
H. Apreciar e Aprovar o plano de Avaliação, envolvidas nos processos dc
ouio-avalt&ção;
£11.Propor acriação de um sistema dc iofbnnaçi
processo de avaliação;
IV, Assessorar e acompanhar a execução da polrica de avaliação nasEscolas;
V.Prcstar informações sobre a avaliação insrituc ional aos órgãos de de
competentes;

o para gerenciamenio do

9.6.3. Coordenação de Organismo Colegiadas
Art. 116. Ao Coordenador de organismos Colegiadas, compete:

I. Criar e consolidar mecanismos de dem >crauzaç£k>, considerando a
importância política dos diversos organismos Conselho de Classe, Grémio
Estudantil, Conselho Escolar, Associação de JHíS, etc;

H> Promover B Inserção qualificada do» organismos colegíados no processo
de planejamento da escola;

Propor esuidos/dcbaies entre eacolí e sociedade para discusao
sobre autonomia e o papel dos movimentos ú temos da escola;

Articular & comunidade escolar, pais. sociedade, funcionários,
gestores para transformar o projeto politico pedagógico em ações
concretas para o fortalecimento da escola e o exercício da democracia;

V.Realizar reuniões sistemáticas para acompanhamento e avaliação das
ações desenvolvidas pelos respectiveÿ organi mos colegíados;

Colaborar e participar dc eventos, 'drum de debates, palestras,
feiras, promovidos pelos organismos colegiac os na escola/comunidade.

III.

IV.

VJ.

9.6.4. Coordenação dc Núdeo Gestor
Art. 117,A Coordenação do Nócleo Gestor, compete;

L Requerer as informações, e dados sobre a Eddcaçao do Município;

ILPlanejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais & cargo da
Município relativas ã garantia e àpromoção d â Educação
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UI. Formular e eocrdeivarapolítica municipal de educação e
supervisionar sus execução nas instituições que integram sua área de
competência;

Formular planos e programas em sua érea de competência,
observadas as diretrizes gerais do Ministério cia Educação;

V. Estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público
municipal;

YL Promover e acompanhar as ações de
desenvolvimento dos currículos c programasp a pesquisa referente ao

desenvolvimento escolar, viabilizando a o
escola;

IV.

planej
«mento e

e o funckummcnto da

Realizar a avaliação da educação

Desenvolver e acompanhar a gestão escolar primando pela
participação democrática da comunidade «colar e tocar através de
conselho escolares, associação de pais, grêmi os estudantis ou similares;

IX. Modernizar a gestão da escola, voltada para o desenvolvimento de
competência dos gestores e otimização dos recursos humanos, materiais e
financeiros;

X. Capacitar os gestores escolares nas atividade: comuns c especificas;
Regularizar o funcionamento das escolas junta aos órgãos de

fiscalização e credemnamemo;
Orientar e acompanhar as unidade.5} escolares na elaboração e

cumprimcntó: do calendário letivo da escolá, respeitando um mínimo de
duzentos dias letivos de efetivo trabalho esc jlar, com jornada minima de
quatro boras emsala de aula, por dia, no ensiio fundamental;

VTT. fcipal;
VTLL

XI.

m

9.7. Departamento de [user!turação Escolar
Art 1IS. Ao Departamento de Escrituração escolar, coi

1. Processar dados sobre muíricuks, dadas pessoais estudantes e abandono
escolar;

n, Processar a frequência escoLar dos estudantes,do
10.Processar o número de estudantes para servir

recursos financeiros e assistência técnica;
IV.Processar dados de professores, equipe pedagógica e técnica administrativa;

::

professores e servidores;
de base para o repasse de

9.8 -Coordcnadoris de Informática
Artl19. A Coordenador!* de Informática, compete:

Coordenar a implantação de inovações tecnológicas no que
concerne a informática, visando amodernização de siu;gestio;

1
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n Coordenar e executar as tarefas de
manutenção doaprojetos de sistemas;

análise, implementação C

IU • Manter os sistemas e programas com as devidas documcntaçOes
atualizadas e dentro das especificações determinadas;

IV Elaborar e implantar formulários, instruções e
procedimentos de sistemas.,

manuais de

Planejar, implantar e mamer processes técnicos reSaoionsdos
com equipamentos, sistemas operacionais e softwares básicos
e de apoio, assegurando plena disponibilidade de utilização de sistemas aos
usuários;

V

VI Definir, implantar c acompanhar os procedimentos dc
segurança das instalações, equipamentos, arquivos e sistemas;

Efetuar a instalação eVU manutenÿflo de equipamentos e
softwares,

planejar, coordenar e executar
funcionamento da rede local;
viu atividades relativas ao

e divulgar informaçõesIX Receber, processar*

geradas pela Secretaria Municipal dc Peaíecostc,
armazenar

9.8.1. Núcleo Tecnológico Municipal
Art. 120. Ao Núcleo Tecnológico Municipal, compete:

1. Capacitai professores e técnicos das unidades escaleres de sua área de
abrangendo;
Prestar suporte pedagógico e técnico os escolas (elaboração de projetos dc uso
pedagógico das TTC, acompanhamento e apoio â execução, etc...);
Realizar pesquisas e desenvolver e disseminar experiências educacionais;
Interagir com as Coordenações Regionais do Pÿolnfb e com a Coordenação
Nacional do Programa no Ministério da EdiícaçSo-MEC, no sentido de
garantir a homogeneidade da implementação e o sucesso do Programa;
Apoiar o processa de planejamento c gestão dc uso das tecnologias nas
escolas;
Dar aiseswrrumcnto pedagógico ao uso d: TI no processo ensino
aprendizagem;

in.
IV.

v.

vi,

9.8.2. Serviços de Manutenção em Equipamentos de Informática
Art. 121. Ao Serviços de Manutenção em Equipamentos !e Informática, compete:

I.Manutenção nos equipamentos de informática;
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*m
Elaboração de Projeto, instalação e manutenção dereds local;
Instalação, configuração e gercneiamenio de twitches e aparelhos wireless.
Coordenar o planejamento, especificação e d etalhamemo de equipam«noa

II.
Ilt
IV.
e serviços de TI;

Definir normas de utilização das serviços de informática;
Atuar na modernização administrativa, atualização, no que diz respeito a

V.
VI.

TI;

9,9, Ouvidoria
9.9.1. Serviço! de Ouvidoria

Art. 122, Ao Sítor do Ouvidoria, compete;

Receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios eL

denúncias;
D, Acompanhar as providências solicitadas m unidades organizacionais
pertinentes, informando os resultados aos interessado t, garantindo-lhes orientação,
informação e resposta;
UL Identificar e interpretar o grau de satisfação dos usuários, com relação aos
serviçospúblicos prestados;
rv. Propor soluções e oferecer recomendações as instâncias pedagógicas e
administrativas, quando julgar necessário, visandi á melhoria dos serviços
prestados, comrelação as manifestações recebidas;
V. Requisitar fundamentadamente c exclusiva mente quando cabíveis, por
meio formal, informações junto aos setores t as unidat«da Instituição;

9.10. Serviços Técnicos
9.10.1. Auxiliar técnico

Art. 123. Ao Auxiliar técnico, compete:

1, Executar atividades de natureza têcnico-administrati -a da Secretaria Municipal
deEducação;

II. Receber, classificar, arquiva-, instruir e encaninhar documentos,
garantindo suaatualização;

m. Executar atividades auxiliares de administraçi o;
IV. Atender ao público em geral, prestando infor nações e transmitindo aviam
e recados;
V. Exercer outras tarefas que lhe forematribuída*, em sua área de atuação.

Art. 124, A rede Municipal deEnsino é formado pelas escol is municipais de educação
básica.

Art. 125. As escolas municipais de educação básica se dividam em três uiveis, a saber;

a) ESCOLA TIPO A Serão as unidades escolares de 501 (QUINHENTOS E
UM)alunos;
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b) ESCOLA TIPO B: Serão as unidades esooLares de251 (duzenios c cinquenta e

um) ntc 500 (quinhentos ) alunos;
c) ESCOLA TIPO C: SetSo as unidades escolares de 101 (cento e um) a 250

flJuoos;
d) ESCOLA TIPOD: Serào as unidades escolares doaid 100 (cem) alunos;

Quadro Demonstrativo das Especificações acima___ _
TIPO QUANT. OE

ALUNOS
QUANTDEFUNCDA

COORDENAÇÃO
A ACIMA DE 501

ALUNOS
DIRETOR E 03 (TR£S)

COORDENADORES
B DE 251 a 500

ALUNOS
DIRETORE 02 (DOIS)
COORDENADORES

C DE 101 a 250
ALUNOS

DIRETOR E 01 UM)COORDENADOR

ATE 100 ALUNOSD DIRETOR

Art.J 26 - O quadro administrativo das escolas municipas de educação básica será
formado pelos Diretores e Coordenadores.

9-2,1. Diretor Escolar

Art, 127 * Ao Diretor Escolar, compete;
Gcrençiar a Escola sob seu comando, exercendo a autoridade que o cargo
lhe confere devendo subordinação ao Secretário Municipal de Educação
Básica;
Assegurar o cumprimento do calendário da escolar;
Promover .reunião com o coipo docente, disciCmdo sobre as necessidades
da escola;
Realizar outras tarefas, conforme solicitação í uperior, dentro de sua área
dc atuação.

r.

IL
in.

IV.

Ari. 128 - Ao Coordenador Escolar, compete;
Acompanhar o rendimento escolar dos alunoq, pesquisando as causas do
aproveitamento insuficiente e utilizando medit as de ordem pedagógica na
solução dos problemas constatados em reliçâo ao processo ensino.
aprendizagem;
Viabilizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, adotando
medidas para corrigir deficiências diagnosticadas na aprendizagem doa
alunos;

I1L Cooperar com os professores, na construct de uma açôo curricular
dinâmica, propondo inovações, promoveido estudos, seminários,
encontros, favorecendo a apropriação do conhe simento:

l.

IL
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K

m
Acompanhar os Professores nas tarefes que lhes forem incumbidas
disciplinando as diretrizes e normas advu
Realizar outras tarefes, conforme solicit
de atuação,

10, SECRETARIA DE SAúDE* SESA

IV.
ds Secretaria deEducação;
superior, dentro de sua áreaV.

Art. 129 - Ao Secretário dc Saúde, compete:
I. Programar, dirigir, executar e controlar todas as atividades relativas ã

saúde c higienepublicas, de responsabilidade do Governo Municipal;
IL Elaborar os Planos Municipais dé San le, dctectando carências e

prioridades de atuação;
1C. Promover acesso universal c igualitário de todos os habitantes do

Município as aç&es e aos serviços dc promoção, proteção e recuperação dá
saúde, sem qualquer discriminação;

IV. Participar, ao nível de decisão, da entidade representativa da população e
dos representantes governamentais oa formulação, gestão e controle da
políticamunicipal de saúde;

V. Convocar, de forma regular, conferência muuidpal de saúde, formada por
representantes de vários segmentos sociais para avaliar a situação da
saúde no Município e estabelecer as diretníes da política municipal de
saúde;

1 VI. Nomear representação pertinente ao regímeno do Conselho Municipal de
Saúde;

VII. Realizar outras atividades na sua área de atuaÇIo, quando solicitado.

10,1. Departamento da AtençãoBásica de Saúde

Art. 130 - Ao Coordenador da Atenção Básica de Saúde, compete:
Articular a integração entre as coortknsdoriai da saúde;
Coordenar c oriewar todas as açdes das outra: coordenadorias
Coordenar as ações de educação em saúdi no município, atuando na

prevenção de doenças;
Atuar em conjunto com a coordenadanu de Mobilização Social a
divulgação das atividades realizadas no Smbitp da Saúde;

Realizar outros tarefes, conforme solicitação superior, dentro de sua área
de atuação.

l.

11.
HL

rv,

v,

10.1.1. Coordenador» tio PSF

Art. 131 - Ao Coordenador do PSF, compele:
3, Planejar, organizar, dirigir, coordenar c nvalídr a atividades das equipes de

saúde da família e agentes comunitários de sa ide;
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Jl* Planejar estratégias de atuação visando uma maior integração cnire

equipes do PSF e comunidade;
III. Analisar fatores sócio-ecológicos que ir ftuenciam a saúde, como:

condição sócio-económica e estado de saúde da população;
IV. Supervisionar todos tw dados e informações coibidas pelas equipes do PSF

cPACS;
V. Coordenar a aiirnmtação de dados aos P ogramas determinados pelo

Ministério da Saúde, tais como: SIAB, SISpfôíATAL,HIPERJDIA;
VI. Emitir parecer* proferir despachos interiocÿtórios e quando for o caso

despachos decisórios nos processos submttid
Prestar assessoramento ao Titular da Pabta sobre assuntos de sua
competência, quando for soLicitado;

VIU. Apresentar e analisar mensalmcnte ou quando solicitado relatório da
Atenção Primária;

IX. Promover reuni&es periódicas com os servideres que lhe sâo subordinados,
de acordo com o estabelecido pelo protocolo do Programa Saúde da
Família;

X. Realizar inspeções rotineiras nas equipes de saúde da Simllia, visando o
bom andamento do serviço de saúde;

XI. Articular a atenção primáriano âmbito municipal,
XII. Realizar outras tarefas, conforme solícitaçfioi superior, dentro de sua área

dc atuação.

)5 a sua apreciação;
VIL

10.1.1.1. NASF-Núcleo de Apoio a. Saúde da Famili*

Art. 132 - Ao Coordenador do NASF, compete:
I. Supervisionar e avaliar os atividades técnico-administrativas

desenvolvidas noNASF;
II. Promover oções e medidas que proporcionem melhor controle da demanda

a ser atendida;
DL Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos

desempenhos dos serviços do setor, na

municipal de saúde;
IV. Realizar outras tarefas TO âmbito de sua comrieténria;

So do® objetivos do plano

10.1.1.2. SaúdeBucal

Art. 133 - Ao Coordenador de Saúde Bucal, compete:
Coordenar em conjunto com a Coordenação do PSF c do PACS as ações
do Programa Saúde da Família;

Solicitar a qualificação e o cadastramento das equipes dc saúde bucal no
Ministério da Saúde,
Elaborar piano de ação para cnfrcotametin dos principais problemas
relativos à saúde bucal identificados petos Levantamentos epidemiológicos:

1.

n.

ui.
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IV. Assegurar o vinculo do Ciruxgiáo-Denijsta, Ao Técnico cm Higiene Dental
e do Auxiliar de Consultório Dentário ria equipe de saúde da família;

V. Incorporar nos treinamentos dos Agentes Comunitários de Saúde os
conteúdos relativos aprevenção em saúde bucal;

VI, Disponibilkar meios para capacitação técnif a e educação permanente dos
profissionais de saúde bucal;

VIL Solicitar o material de consumo e permanente para o atendimento clinico
individual é coletivo das equipes de Saúde bucal da lãmflia;

VIIL Supervisionar os açúcs dos profissionais de saúde bucal, realizando visitas
periódicas nas áreas com equipes de saúde bucal;

IX. Realizar reuniões mensais pant avaliar os resultados das ações de saúde
bucal;

X. Calcular e pactuar metas e indicadores da saúde bucal.

10.1.1.3. PSE- i’r&grama Saúde na Escola
Art. 134-Compete ao diretordo PSE- Programa Saúdena Escola:

Promover a comunicação entre escolas e uuí< ades de saúde, assegurando a
troca de informações sobre os condições de sirúde dos estudantes;

10.2, Coordcnadoría da Regulação, Controle, Avaliação Auditoria

1.

Art 135 - Ao Coordenador de Regulação, Contro
compete:

le. Avaliação e Auditoria,

I. Controlar, avaliar, regular e auditor todas as ações referentesã saúde;
1L Analisar e emitir relatórios da produção mensal de cada equipe de saúde

da famíliae dosposto dc saúde municipais e < Los prestadores de serviço;
UI, Regular as referências e wratra-referêncii s municipais e de outros

municípios;
IV. Auditor os postos de saúde do município periodicamente;
V. Monitorar os programas do sistema dc informação em saúde.

10J.Coordnutdorio de Assistência Farmacêutica

Art, 136 - Ao Coordenador de Assistência Farmacêutica, compete:
1. Plaoejur, executar, controlar e avaliar as atividades de assistência

farmacêutica;
II, Receber, armazenar, distribuir c controlar a entrada e saida de

medicamentos;
III. Propor medidas que visem a aprimorar o
IV. Manter o controle sistemático demedica
V. Agilizar, para o bom funcionamento dos |serviços, a distribuição de

irwumos para realização de pequenos procedimentos de enfermagem e

atendimento básico:

tento da população;
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*

VL Realizar inspeções periódicas nas rtiim-farmAcias localizadas nas unidades
de saúde da íámilia;

VTL Prestar assessoíamenio ao titular da pasta 3obre assuntes de aua
responsabilidade, quando solicitado.

10.4 .Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Art. 137 - Ao Coordenador de Vigilância eni Saúde,compete:
Fiscalizar c manter cadastros stualizidos das residências que
çveninaJmente nlo disponham de smen a sanitário de satisfatório,
implementar setor de vigilância epidçmioló [ica em todas as unidades de
saúde;
Notificar todos os casos suspeitos ou «
contagiosas, ocorridosno município, previ.
Realizar investigaç&o cpidemiológiça, em
doenças infecto-contagiosas;
Tomar medidas de controle junto aos que cr nvívem com doentes inieeio-
contagiosos;
Realizar bloqueios com medicamentos e vaciias;

Coordenar a alimentação dc dados dos programas determinados pelo
Ministério da Saúde como: SINAN, SIM, SUIASC e MODA.

!.

IL xnados de doenças infecio¬
na legislação federal;
os 03 casos confirmados dein.

IV.

v.
VI.

10.4,1 Vigilância Sanitária

Art. 138 - Ao Coordenador da Vigilância Sanitária, compete:
L Execução de suas atividades, devendo obedt cer às normas do Ministério

da Saúde, objetivando atender a todas as nc :essidad« da saúde plena do
município;

U. Agir com os procedimentos básicos quando se verificar abuso no que

concede a manifestação de perigo quanto a investigação epidemiclógica;
lit- Compete a fiscalização c aplicação to poder de policia nos

estabelecimentos comerciais para o bom e saudável ambiente a ser
reguladapor lei especifica;

IV. Observar e aplicar as normas do código depoatura do município;
V, Coordenar « aiunajiaçSo de dados do prognuia SISVISA;

VI. Realizar, controlar e avaliar o raonitoraraente da égua conforme a Portaria
n° 1469 do Ministério da Saúde.

10.4.2. Vigilância Ambienta!
10.4.3. Endemias
10.4.4, Epidcmiologia

10.5. Coordenadoria Administrativa da Secretaria deSaúde
Art. 139 - Compete ao Chefe da Coordenadoria Administrativa da Secretaria de
Saúde;
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I, supervisionar e avaliar as atividades tácnicoÿkdjxnnisLraíivas desenvolvidas
DD Centro de Saúde;

10.5.1. AImotarifado
Art. 140 -Compete ao Chefe do Aímoxarifado:
Receber, mediante recibo, os materiais que satisfizerem com a sua documentaào em
ordem;

10.5.1.Diretoria Administrativa Geral da Secretaria da Saúde
Art 141-Compcníc ao Chefe da Diretória Administrai rva Geral do HMP;

promover ações e medidas que proporrionea i melhor controle da demanda
a ser atendida;

L

10ÿ3.Recursos Humanos
Art. 141— compete ao Chefe do Recursos Humanos:

Receber, toda adocumentèçSfi dos funcionários da coordenadoria,
necessários investidosno cargo ocupado;

I.

[0.5.4. Serviços de Transporte
Art 143-Cabe ao Chefe dos Serviços de Transporte:

1. organizar as rotas doa veículos próprios da secretaria e daqueles à ela
disponibilizado, com o efetivo controle dc quilometragem t destinaeflo deuso;

H.controlar o uso c a destituição dos veículos utilizalospela secretaria;
LO.ó.Ceutra] de Processamento de dados-CPD
Art. 144 -Cabe ao Chefe da Central de Processamento ç e dados-CPD:

Manter o cadastro atualizados dos Prolissio lais de Saúde;
Amaiirar o Banco de Dados do Ministério da Saúde;

10.7. Coordenndoriu da Atcnçfto de Média e Alta Complexidade

I.
IL

Art.145- Ao Coordenador da Média e Alta Complexidac e, compete:

Articular a integração com coordenadoria de itenção básica;
Coordenar as ações de educação ein saúd: no município, atuando no
tratamento de doenças;
Atuar em conjunto com a coordenadoris de Mobilização Socúú a

divulgação das atividades realizadas no imbi o do Hospital Municipal;
Realizar outros tarefas, conforme soLicitação superior, dentro de sua área
de atuação.

I.
n.

ui.

IV.

10.7,1,Diretória Administrativa Finacetro do HMP

Art. 146 - Ao Diretor Administrativo Financeiro do Hospital Municipal de
Pemcíoste, compete:

L Elaborar c participai ativsjneute das atividades Financeiras do HMP;
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"A

Q
II. Definir o planejamento, as diretrizes, as estritegias e as táticas para atingir

as metas;

HL Estabelecer o planejamento do hospital conto um conjunto de sistemas c
subsistemas devidamenie inter-relacionados;

IV. Executar o planejamento por meio da direção das atividades e dc
estabelecimento de um ambiente de trabalho integrado e coordenado, e dc
um clima organizacionalpropicio pare o ale

V, Integrar, avaliar e controlar os diversos sisii
do hospital.

:c das motas;

as e subsistemas integrantes

10.7-2. Diretória Clinica c Técnica
10.7.2.1.Serviço* Médicos

Am 147 - Ào Diretor Clinico e Técnico, compete;

Compete ao Diretor Clínico e técnico determinar, entre os médicos do
plantão, qual ou quais deverflo atender as urgências que chegarem ao
hospital. Caberá ao médico prestar o atendimento Inicial e providenciar
transferência ou internação caso julgue necessário;
Cabe ao Diretor Clinico e Técnico prover
contratação t remuneração dos profissionais, cabendo ao Diretor Clínico
selecionar osmódicos interessados c e

10.733. Serviços de Diagnóstico e tcràpêutko
Art. 148-Compete ao Serviço de Diagnóstico e terapêutico:

I- Atuar no Hospital Municipal, atendendo ao
10.7.23.Farmácia

Art. 149-Compete ao Serviço de Farmácia:
I-Receber, armazenar, distribuir e controlar a

I.

n. a escala médica com n

a escala dc plantão,

prescrito pelomédico:

c saida demedicamentos;

10.73.DÍreçãu Administrativa
10.73,1.Recursos Humanos

Art- 150-Compete ao Setor de Recursos Humanos:
I. Arquivar os documentos relativos as r mmncraçòes dos servidores
municipaispor pasta;

I0.7J.2. Material,Património t Almoiarifado
Art. 151-Compete ao setor deMaterial,Património e Almoiarifado:

L Planejar estoques epropor a aquisição dc materiais que devem constitui-los;
IL Receber, mediante recibo, os materiais tue satisfizerem com a sua

documentação em ordem;

10.733. Apoio Operacional
10.733.1-Serviço dt Manutenção « L;mpeza
10.7333-Serviço de Lavanderia e Roupariu
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Art. 152 * Compete ao setor de Apota Operacional, Manutenção, limpeza,
lavanderia e Roaparia:

í. Realizar cronogramas para a manotençao do rouparia e o
agendamento doa serviços de lavanderia

10.7J3J.Serviço de Recepção e Transporte
Art. 153- Compete ao Serviço de Recepção e Tran*porte:

Coordenar as ações relativa as marcações e agendamento de
consultas dos pacientes do Sistema Único de Saúde

10.733.4-Serviço de Nutrição f Dietética
Ari.154 - Compete ao Serviço deNutrição e Dietética:

I. Contratar profissional qualificado, NUTRICIONISTA, para elaborar
alimentação gerai e específica dos pacientes e funcionários;

L

10.7.4.Oovídoria

Art. 155— Compete no Setor de Ouvidoria:
Receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, dogios c

denúncias;
VH, Acompanhar as providências solicitada:: as unidade organizacionais

pertinentes, informando os resultados : LOS interessados, garantindo-
lhes orientação, informação e resposta;

VIII, Identificar ç interpretar o grau de satisfação dos usuários, com
relação aos serviçospúblicos prestados;
Propor soluções o oferecer recomendações as instâncias
pedagógicas t administrativas, quando julgar necessário, visando a
melhoria dos serviços prestados, coti relação as manifestações
recebidas;
Requisitar fundamente*lamente e cxdasivamcnte quando cabíveis,
por meio formal, informações junto aos setores e as unidades da
Instituição;
Revisar, organizar, documentar e itiblícar os procedimentos

relacionados A íua área,

VI.

IX

X

XL

10.7.5. Direção de Enfermagem
1033.1-Serviços deEnfermagem

ArL 156 — Compete A enfermeiras:
L aimder ospneientes da comunidade

10-5.5.2 - Centro deMaterial e Eaterelízaçfio
Art. 157-Compete ao setor dc Material e Eaterrlizsção:
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I. setor responsável pela limpeza, r scepção, acondicionamento,
esterelízEtçio. guarda e dcstribuíçSo dos xracriais;

V
10.7.6. Assistente técnico

Art* 158. Ao swislenie técnico, compete:

I. Acompanhar, orientar e controlar a imp
atividades dentro de soa área de atuação,

Analisa; processas, expedientes, elaborar informações, pareceres,
ofícios, portarias, necessários à instrução q h tramitação dos mesmos;

111. Realizar visitas técnicas com objetivos específicos da unidade; propor ao
dirigente de ensino parcerias cqm empresas e Instituições locais, de acordo

as políticas e diretrizes estabelecidas pela Administração;
IV. Manter o dirigente infcjmadc sobre desróvolvimeaio dos trabalhos c

e limpeza de

e o desenvolvimento de

IT

com

resultados alcançados; zelar pela guarda,
equipamentos e materiais de trabalho,

10.7.7. Auxiliar técnico
Aii, 159. Ao Auxiliar técnico, compete:

I. Executar atividades denatureza técmco-aámi íistraliva da Secretaria
Municipal de Educação;

IL Receber, classificar, arquivar, instruir e encaminhaidocumentos,
garanlindo sua atualização;

III- Executar atividades auxiliares de administraç;to;
IV. Atender ao público em gera),prestando informações c transmitindo aviso?

e recados;
V, Exercer outras tarefas que Lhe forem atribuídas, cm sua área de atuação.

11. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALE CIDADANIA

Art, 160 - Ao Secretário de Assiteacla social e Cidadania compete;

1. Desenvolver suas ações no sentido de fazer ç jmprir a Política Nacional de
Assistfincia Social;
D.Executar a Política Pública de Assistência Social de forma integrada às
políticas setoriais, considerando as desigualdai« saciotcmtoriais, visando
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seu en&entaractuo, a garantia dos mínimos

condições para aiender coniingcncias sociais c

sociais;

sociais, ao provimento de
à universalização dos direitos

UI. Prover serviços,programas,projetos benefícios de proteção sócia!
básica e. OU, especial para famílias, indivíduos c grupos que deles
necessitarem.
IV. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos
específicos, ampliando o acesso aos bens e servi fos sodoassíslenciais básicos
e especiais, em áreas urbana e rural;
V. Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
cemralidade na família,e que garantam a convivÊncía familiar c comunitária.

11J, Assessor técnico de gestio do Sistema *n co de Assistência Social -
SUAS c dentais politicos intercetarias a SMAS;

Art. 161. Atribuições do Assessor técnico de gestão do Sistema único dc Assistência
Social -SUAS e demais políticas inters*tnriu a SMA$:

L Prestar assistência ao titular da pasta cm suas tarefas técnicas e
administrativas;

11. Organizar, preparar e encaminhar o expedient;da (c) secretaria (o);
Acompanhar a execução das ativiiades inerentes a Política

Municipal dc Assistência Sociale Cidadania t demais;
11-2. Secretaria (o) Executiva (o) do Conselho Municipal de Assistência
Social- CMAS e demais conselhos vinculados}

IU.

Art. 162, Compete a Secretaria Executiva do CMAS c demais conselhos vinculados a
Secretaria de Assistência Social e Cidadania:

1. Assessorar as reuniões do CMAS c dem:LíS conselhos vinculadas a

Secretaria de Assistência Social:
n. Apoiar os conselhos nos procedimentos administrativos internos.
m.Assegurar que as informações sejam transmiti das a todos os conselheiros,

como cópia de documentos e prazos a serem ciunpridos;
IV.Registrar as reuniões do plenário em ama c manter a documentação

atualizada;
V. Publicar as decisõc.VrcsoIuçÔçs no Diário Oficial;
VLManter os conselheiros informados das reunifies e da pauta, inclusive das

reunifies temáticas;
Organizar e zelar pelos registros das reinífies e demais documentos

dos conselhos c tomá-los acessíveis aos conselheiros e a sociedade;
m
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VUL Subsidiar, assessorar, levantar c sistematizar as mformaçCco que
pcrmiiani à Presidência, ao Coíegiado, as Comissões e Grupos de Trabalho
tomarem decisões;

IX.Coordenar, supervisionar e dirigir a equije de trabalho da Secretaria
Executiva dos conselhos e estabelecer seu plano de trabalho;
Executar outras atividades que lhe forem atribuídas peio Presidente do
CMAS c demais presidentes dos outros conselhos vinculados a Secretaria
dc Assistência Social.

11J.Coordenadora (o) da Vigilância Socio: tcnciaj

Art.163. Compete a Coordenador da Vigilância Sncúiasslstcncritl:

1. Produzir, sistematizar informações, c

icrrilorializados das situações dc vulneiabili
que incidem sobre famílias/pesscas, nos difei
adolescentes, jovens, adultos e idosos);

Identificar pessoas com redução da capacidade pessoal, com
deficiência ou em abandono;

Identificar a incidência de crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos vitimas de formas de exploração, de violência, de maus tratos c de
ameaças;

uir indicadores c índices
e risco pessoal c social,

t ciclos de vida (crianças,

It.

m.

Identificar a incidência de vítimas ce apamção social, que lhes
impossibilite sua autonomia c Integridade, ftagilizando sua existência;

Exercer vigilância sobre os padrões de serviços de Assistência
Social, cm especial aqueles que operam na fornia de albergues, abrigos,
residências, semi-residênrias. moradias piovisórias para os diversos
segmentos etários;

Conhecer o ceridiano da vida das foiifliig, a partir das condições
concretas do lugar onde elas vivem e nSo sõ as médias estatísticas ou
números gerais, respoasabilizando-se pela id:ntificaçâo dos “teniiórioa de
incidência” de riscosno âmbito do município

Detectar e informar as camcteristícas s dimensões das situações dc
precarização, que vulneratrilizam c trazem riscos e danos aos cidadãos, a

sua autonomia, à socialização e ao convívio fiuniliar;
Alimentar o Sistema de Dados das Organizações de Assistência

IV.

V.

VI.

VIL

VIII.
Social.

11,d. Diretora (o) de Proteção Social Básica — PSB

Alt. 164, Compete toDiretor de Proteção Social Básica:
L Planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços socioassistmeisis de
proteção social básica da assistência social;
ÍI.Acompanhar a elaboração do Plano Munidpa de Assistindo, Social;
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Dl. Exercer a coordenação geral dos aí juntos referentes ás ações de
proteç/to social básica da Secretaria;
IV, Participar do processo de elaborado da proposta orçameníária,
diretrizes orçamentárias e plano pluriânual da Sicretmia em oonjuitto com as
demaisDiretórias, bem como o acompanhamentoi de sua execução;
V.Elaborar relatórios periódicos sobre os progremas'seniços de sua área de
competência;
VL Encaminhar mensaknenic os relatórios periódicos dos

pragranm/serviços dc smcompetência para o S scretáxio;
VD. Desenvolver ações de proteção soeiíi básica e inclusão social de
forma integrada com as demais Diretórias, com iRede Socioassistcncial, bem
como com as demaispolíticas sociais;
\m
viabilização da Infrnestrutura para garantia da funcionamento dos
programas/serviços afetos à suaDiretória;
IX. Emitir pareceres e documentos de sua competência;
X. Supervisionar as equipes dos programas/sérviços afeíoa à sua área de
competência visando o cumprimento dos ofejtfi ros e diretrizes da política de
assistência social;
XI. Planejar, organizar e promover formação continuada dos equipes

em conformidade com as demandas identificadas no processo de supervisão;
XJL Acompanhar e executar *s delibcrações dós Conselhos afetos á sua

área de competência;
-VIU, Representar a secretaria em conselh >s e comissões, e em outros
eventos e atividades afetas a sua diretória, oupoi delegação do secretário
XIV. Desenvolver outras atividades afins, tio âmbito de suacompetência.

11.4.1. Coordenação do Cadastro Único

Informar a Secretaria quanto às necessidades detectadas para a

Art. 16Í. AD Coordenador do Programa de Cadastro Único — CADÚNICO,
compete:

I. Coordenar e monitorar os ações de transfers da de renda junto ás famílias
beneficiadas;

II.Coordenar e manter armljzaífo o Cadastro U IíCO das famílias em situaçflo
de vulnerabilidade dourisco social;

Realizar a revisSodo benefirio de prestação continuada, concedido
pelo Governa Fderal, juntameofe com a asseÿsoria técnica;

Coordenar o da Bolsa.Família e CAJDBHS;
V.Proceder a exclusão das famílias quando verificar a não necessidade das

mesmas;

m.

íV,

Transmitir sempre que necessário dados do CADIXNICO c

CADBES para o Departamento do Cadastro Uaico do Ministério do
Desenvolvimento Social c Combate a Fome;

Alimentar o banco de dados diariamente;

VI.

\TT.
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Acompanhar, processar c encaminhar os requerimentos dos
benefícios de prestação continuada ao INSS;

Garantir as famílias carente; w benefícios eventuais quando o
Conselho Nacional de Assistência Social regularizar, pois os mesmos já
estão assegurados na Lei Orgânica da Assistência SociaLLOAS;

X. Executar outras atividades correlatas, por iniciativa própria ou por
determinação do seu Superior Hierárquico.

VIII.

T\.

11.42. Coordenaçio do Centro de Referencia em Assitencia Social *

CRAS Sede e Rural;
ArL 166 - Ao Coordenador do Centro de Referencia em Assistência Social —Sede e
Rural, Compete:

I, Direcionar d desenvolvimento das atividades cotiátanas no trabalho da
equipe de referência do CRAS a partir das demandas, encaminhamentos,
informações disponíveis, prioridades definidas ç planejamento das ações, dc
modo a dar materialidade aos objetivos do trahs
£LEstimular um ambiente de trabalho int
atuação, participação e cooperação entre os profissionais, de modo que as

tomadas de decisões e a busca de sofu
participativa e proeriva, respeitando a formação!profissional e valorizando o
conhecimento técnico-científico de cadaum;

Estabelecer um fluxo de comunicação!e encontros regulares com a
equipe técnica para o planejamento, monitoramemo e avaliação das
atividades desenvolvidos:

Disponibilizar para a equipe técnica n
PAEF e demais serviços sodoassisterteiab, assim
SUAS. reservando tempo para seu estudo
necessidade dc estimular momentos dedicados a estudos de caso e
investimento em processos de formação profissional, de modo a contribuir na
qualificação continua dos técnicos, uniformizar o entendimento de conceitos
c cm consequência, aprimorar os serviços ofertados no CRAS, cm cspecial o
PAIF;
V,Promover modelo de gestão participativa (em todo seu ciclo:
planejamento, monitoramento e avaliação) a p*rtir do roconherimeato das
famílias usuárias como agentes constituintes t integrantes do Serviço e nSo
somente como meros destinatários, democratizando assim o Serviço, bem
como fortalecendo o sentimento de pertença e a proarividade das íSmBias;

Organizar os ações e informações oriundas da Gestão da Proteção
Social Básica no Território do CRAS e da Organização Gerencial do PAJP de
modo a potendá-Us mutuamente. Ou seja, elaborar ferramentas que
possibilitem o aproveitamento efetivo da artictilí çSo da rode soctoassisraiclal
de PSB referenciada ao CRAS; da promoção da articulação intcrsetorial e da

social com as famílias;
sciplíaar. promovendo a

sejam feitas de maneira

m.

IV. mnativas atualizadas sobre O
como diretrizes de gestão do
e discussão. Ressalta-se a

VI.
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busca ativa nas ações de direção, planejamento,
avaliação do PAIF c vice-versa;

organização, monitoramcnto.

11.5. Coordenação do Proteção Social Especial de Media e alta Complexidade

Art 167-Coordenação do Proteção Social Especial dc Média e alta Complexidade,
Compete:

I. Planejar, executar, monitorar e avaliar os $erviços sockmsisieneiais de
proteção social especial da assistência social;
IL Acompanhar a elaboração do Plano Mnnícipi J de Assistência Social;
fll. Exercer a coordenação geral dos assunlos referentes às ações de proteção
social especial da Secretaria de Assistência Sócia] e Cidadania;
IV. Participar do processo de elaboração da proposta orçamentaria, diretrizes
orçamentarias c plano plipianual da Secretaria em conjunto coro aa demais
Diretórias, bera como 0 acompanhamento de sua :xecuçSo;
V, Elaborar relatórios periódicos sobre os progiamas/servsços de sua área de
competência;
VL Encaminhar mensalmente os relatórios periódicos dos programas/serviços
de sua érea de competência para o Secretário da Assistência Social e
Cidadania;
VILDcsenvolver ações de proteção social especial de forma integrada com as
demais Diretórias, com a Rede Sotí
políticas sociais;

íal, bem como com as demais

VUL Informar & sccretéria quanto às n
viabilização da mfraestitrtnra para gaian

programas/setviços afetos à suaDiretória;
IX. Emitir pareceres e documentos de sua corap
X. Supervisictoar as equipes dos programas/sdrriços afetos á sua área de
competência visando 0 cumprimento dos objetivos e diretrizes da política de
assistência social;
XI. Planejai, organizar e promover formação |continuada das equipes em
conformidade com os demandas identificadas no é
XII.Acompanhar e executar às deliberações dos C
competência;
xm.
eventos e atividades afetas a sua diretória, oupor delegação do Presidente.

Desenvolver outras atividades afins, np âmbito de sua competência.
ia Especializada da

ádades detectedas para a
do funcionamento dos

:ia;

de supcivisto;
9 afetos á sua área de

e Comissões, e em outrosRjepresemai a Secretaria em C

XIV,

11.6. Coordenação de Centro de Referencia em
A.ssis tenciu Social - CREAS

ArL 168, Compete DO coordenador do Centro de Referência Especializado dm
Assistência Social-CREAS:
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I. Coordenar o funcionamento da unidade;
n. Manter artículação/parceria sistemática com instituições governamentais e
nSo governamentais;
III. Coordenar o processo de entrada, uiendimento, acompanhamento e
desligamento das familíasno CREAS;
IV. Garantir que as ações implementadas no CREAS sejam pautadas em
referenciais teórico-meiodológicos compatíveis c 3m as diretrizes do SUAS;
V. Garantir o planejamento, o registro, a rxecuçáo, morutoramento, e
avaliação dns serviços de competência do CREA 5;
VI. Articular c fortalecer a rede de prestação c c serviços dc proteção sodaí
especial de média complexidade,na área de abrangéneia do CREAS;
VC.CímljitiUÍr para o e$labelecimaiío de fluxos entre os serviços de Proteçlc
Social Básica e Especial de Assistência Social, crisua área de competência;

Participar de comissões/ fóruns/ somílês locais de defesa e
promoção dos direitos dc famílias, seus membros c indivíduos;
IX- Participar de reuniões periódicas com a Diretória do Proteção Social
Especial;
X. Realizar reuniões sistemáticas com ioda a equipe da unidade, para
elaboração do planejamento, controle, avaliações e ajustes que se fizerem
necessários;

XI. Planejar, coordenar e avaliar a execução dos atividades administrativas da
unidade eproceder levantamento de custo da unidade;
XII.Prestar assessoramento ao Diretor e aos Gerentes em matéria relativaisua
área de competência;
xni.
do orçamento anual da Suhsecret&ria de Asristêndia Social;
XIV.

Vffl,

Subsidiar, nos assunto» dc sua área de competência, a elaboração

Executar as demais atribuições afetas & sua área de competência.

11,7, Diretora (o) da politics deEmprego e Renda
Art. 169. Compete ao Diretor da PuLftica de Geração de Emprego e Renda:

1. Planejar e executar a política de emprego e renda e de apoio ao
trabalhador,
II. Formular, coordenar e executar políticas públicas de promoção do

trabalhador, tais como: formação profissional, orientação, visando a organização
dos trabalhadores, identificação de oportunidade de trabalho e emprego. inserpBo
de trabalhadores no mercado de trabalho e melhoria das relações de trabalho;

LLL Propiciar condições e iniciativas que estirmlem a promoção do trabalho
digno para todos;

IV. Participar dc atividades que estimulem o de senvoJvimento sustentável, o
enfrentamemo da pobreza e o exercício da cidadaniaÿ como políticas dc promoção
do trabalhador;
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V. Desenvolver ações destinadas à qualifica,ão profissional, inclusão do
trabalhador no mercado de trabalho, com a consequente geração dc renda e de
apoio ao trabalhador desempregado;

VL Promover pesquisas e estudos voltados para o fomento, a produção, a
comercialização e a preservação do artesanato;
VIL Identificai, junto a entidades de direito públi IO, recursos financeiros para o

desenvolvimento das ações do geração dc emprego í renda;
Vm,Planejar, coordenar, executai e acompanhar as ações ç programas dc

fomento à economia popular c solidária, micnocrédito e as finanças solidárias;
DL Exercer outras atividades correlatas,

11.8. Diretor da Política de Segurança Alimentar e Nulr danai:
Ari.170. Compete ao Diretor de Segurança Alimentar e Nutricional:

I- Promover ações que possibilitem um olhar diferenciado sobra os alimentos e
SUES formas de bem utilizá-los no sentido de eliminar a desperdício;

II. Contribuir para a adequação dos hábitos alime uares da população, de forma
saudável c respeitando-se a cultura e a culinária regional c local;

IILPossfbiíitar a participação dá sociedade de forma ativa, consciente e
mobilizada no sentido de contribuir para a solução dm problemas oriundos
da insegurança alimentar;

rV-Fortaleccr as ações e intervenções de piomoiâo da segurança alimentar e
nutricional;

V. Sensibilizar as escolas para que se empcnbcx1 num processo de educação
voltado para a temática de segurança alimentar e nutricional;

VLContribuir para o processo de educação dos agricultores no sentido de que os
mesmos compreendam que a produção agrícola deve ter per finalidade a
saúde c o bem-estar coletivo, portanto sem a utilização de agrotóxicos,
hormônktí e adubos químicos prejudiciais ao homem e ao meio ambiente;

VIL Realizar atividades educativas que promovaiio desenvolvimento do setrso
de responsabilidade ecológica e preserve os rec ursos naturais como forma dc
garantir ás gerações futuras ummeio ambiente saudável c equilibrado,

VIU.Elaborar o Plano Municipal de Segurança A imeníar c Nutridonal através
da união dc forças entre as instâncias governunentais e da sociedade civil
Qirgÿn-iTRrin

DCOferecer condiç&cs favoráveis ao funcionamer to do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar eNtitricional -COMSEA;

X. Incentivar a agricultura através do cstúmlo ao associativismo t ao

cooperativismo; á promoção da agricultura ecológica; á aquisição de
alimentos produzidos pela agricultura familiar ;suporte e assistência técnica
aos agricultores t agricultoras.

XI.Incentivar o uso racional da água, através do apoio ás ações de gestão de

recursos hídricos e uso consciente da água.
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ML Colaborar com a manutenção da biodíverpidade: campos dc sementes.
(buas dc sementes, incentivo ao cultivo agróecoltigico, campanha contra

alimentos nansgênicos,
XUL Garantir atenção especial ás mulheres produtoras rurais, com açOes de

combate à discriminação e introdução da temática de gênero.
XIV. Promover ações de trabalho c renda com estímulo & economia solidária,

feiras livres, qualificação profissional c estimu o ao microcredito.
XV. Fortalecer o Sistema de Vigilância AliareiLu c Nutricional - SISVAN

como monitorado; da situação alimentar c nutricional da população do
município.

XVI. Acompanhar grupos específicos, como diabéticos (as), celíacos (as),
obesos (as),baixo peso,hipertensos (as), etc,

Incentivar a educação alimentar, através do resgate de hábitos
alimentares saudáveis;

Acompanhar a alimentação das escolas c demais instituições que
fornecem merendas ao seu público.

Buscar meios para promover a supleinentação alimentar através de
ações como: Programa de Alimentação do Tr ihaihador (PAT% restaurantes
populares, cozinhas comunitárias e banco dc al mentos,

XX* Promover mutirões, coleta c doações dc alimentos, visando o apoio
emergencial ás famílias e grupos em situação d: insegurança alimentar.

xm

xvm.

XDL

11.9. Diretor da Política dc Habitação dc Interesse Sócia
Art. 171. Compete ao Diretor da Política de HabltaçAo:

I. Planejar, organizar, articular, coordenar, ú
política municipal dahabitação e regularização
n. Propor c coordenar o$ projetos dc construção, de ampliação e de
melhorias habitacionais para famílias de baixá renda do Município;
EB. Realizar estudos e pesquisas sobre ti realidade socioeconomics e
habitacional do Município;
IV. Coordena: a elaboração de projetos e orçamentos para captação de
recursos na área habitacional em consonância com o Gabinete do Prefeito;
V. Monitorar as áreas dc risco para reassántamento de famílias;
VL Administrar os fundos e recursos espetfficos de sua Secretaria;
VTL Coordenar c administrar o banco dc materiais;
VIU. Dar suporte para o funcionamento dp Conselho dc Habitação de
Interesse Social cuja área de atuação está afeta á Secretaria e
IX. Assumir outras competências correlatas.

r, executar c avaliar a
fundiária;

11-10. Assessorla Técnica-II

Art 17Z. Ao Assessor Técnico-II,compete:
L Supervisionar e avaliar as atividades a Immistrafiva do setor;
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Proceder o controle, acompanharnemo e avaliações sistemáticas
dos desempenhos dos serviços do setor.

Realizar outras tarefas no Âmbito de s iacompetência;
Promover ações c medidas í ue proporcionem melhor

desenvolvimento doa trabalhos,
Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência, por

determinações superiores.

IL

m.
IV.

V.

11.11. AssistEBtc técnico
Art. 173. Ao assistente técnico, compete:

I. Acompanhar, orientar e controlar a implantação t o desenvolvimento de
atividades dentro de sua érea de atuação;

n. Analisar processos, expedientes, elaborar informações, pareceres,
oricios, portarias, necessários á instrução c à tramitação dos
mesmos;
Realizar visitas técnicas com objeti
propor ao dirigente de ensino parcerias
locais, de acordo com as políticas e
Administração;
Manter o dirigente informado sob rc o desenvolvimento dos
trabalhos e resultados alcançados; zdí r pela guarda, conservação r
Limpeza de equipamentos emateriaisú{: trabalho.

IN. vos específicos da unidade;
com empresas c instituições
diretrizes estabelecidas pela.

IV.

CAPITULO n
Da Administração Indireta

Art. 174 - A administração indireta sera constituída de or jâos ou entidades dorados de
personalidade juridica de direito publico, criadospor Lei MLnicripnl especifica.

Parágrafo Único. A administração indireta compreende as empresas públicas,
sociedades de economia mista, autarquias c fundações públicas.

Art. 175 - A partidpaçSo de pessoas jurídicas de direito jFÚblico interno no capital de
empresas públicas e sociedades de economia mista, será permitida desde que a maioria
absoluta do capital com direito a votopertença ao Município

TITULOrv
Da Unidades Gestoras da Administrate Municipal

Art. 176 - SãoUnidades Gestoras da AdministraçãoMunicipal:
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Prefeitura Municipal dc Pemecosie Fundo Geral, com gestão c
furmaçâo por Unidades Orçamentarias definid *s nestaLdMunicipal;

Fundo Municipal de Educação - FME, insrittiído pda Lei
Municipal n4 482/1997;
.. Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização das Profissionais da Educação - FUNDEB,
instituído pelnLdMunicipal tf* 468/1997.

Fundo Municipal dc Saúde -FMS, instiitrído pelaLdMunicipal ns

L

IL

rif.

iv.
406/1992
V. FundoMunicipalde Assistência SociiJ-FMAS, instituído pela Lei
Municipal n° 458/1996.
VI. Fundo Municipal dos Direitos da Criança c Adolescente -
FMDCA, instituído pelaLdMunicipal aa 380/ 1990
VII. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMH1S,
instituído pdaLd Municipal n* 631/2007

§1“. A Unidade Gestora PrefeituraMunicipal de Pentecoste - Fundo GCTèI será composta
pelas seguintes Unidades Orçamentarias:

a) Secretaria de Governo
b) Gabinete do Prefeito;
c) Secretaria de Administração e Finanças
d) Secretaria de Agricultura c Pesca
e} Secretaria de Infra-Estruture c Desenvolvimento Uriano;
f) Secretaria de Cultura e Turiano;
fi) Secretaria de Meio Ambiemc
b) Secretaria de Esporte c Juventude

§2*. As demais Unidades Gestoras constituidas na forms de Fundo Especiais serflo
compostas pelas Unidades Oiçaroentárias c dotações corresf odeates.

Art 177 - A Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Pi úíccostc - Fundo Gera] lerá
como Gestor/Onfenador dc Despesas o Secretário Munici ral de Gcstâo e Controle ou
Secretário Adjunto dc Gestão c Controle, nomeado pelo í refeito Municipal através de
Air Especial

Art. 178 - A Unidade Gestora Fundo Municipal de Educação - FME lerá como
Gestor/Ordenador de Despesas o SecretárioMunicipal de Eiucaçâo Básica ou Secretário
Adjunto Municipal de Educação Básica, nomeado pelo Prcf rito Municipal através de Ato
Especial.

Art. 179 - A Utridadc Gestora Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da EdL cação - FUNDEB terá como
Gestor/Ondenador do Despesas o Secretário Municipal de Eiucaçào Básica ou Secretário
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Adjunto Municipal de Educação Básica, nomeado pelo Pre;eito Municipal através de Alo
Especial.

Art. ISO - A Unidade Gestora Fundo Municipal de
Gwtoi/Ordciiador de Despesas o Secretário Municipal de
Municipal de Saúde, nomeado pelo PrefeitoMunicipalaira\

Saúde - FMS terá como
Saúde ou Secretário Adjunto
és de Ato Especial

Art- 181 - A Unidade Gestora Fundo Municipal de Assistêi cia Social - FMA$ terá como
GestoriOtdenadot de Despesas o Secretário Municipal do Trabalho c Desenvolvimento
Social ou Secretário Adjunto Municipal do Trabalho c Desenvolvimemo Social, nomeado
peloPrefeito Municipal através dc Ato Especial.

Art. 182 - A Unidade GestoraFundo Municipal dos Direítt s da Criança t Adolescente -
FMDCA lera como Gestor/Ordenador de Despesas o Secret írioMunicipal de Assistência
Sociale Cidadania, nomeadopelo Prefeito Municipal através dc Ato Especial,

Ara. 183 - A Unidade Gestora Fundo Municipal de Habitação de interesse Social -
FMHIS terá como Gesror/Ordcnador de Despesas o Secrc ário Municipal Municipal de
Assistência Social c Cidadania, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato
EspedaL

TITULO V
Do Quadro Funcional do PoderEucativo

Art. 184 - Os Cargos de Provimento em Comissão - C1C que compõem os Órgãos
integrantes da Estrutura Organizacional Básica c Setorial d > Poder Executivo Municipal
sâo os constantes do Anexo Único,pane integrante desta Le .

§1* - Os Cargos de Provimento em Comissão - CPC s3o de ivre nomeação e exoneração.
por parte do Prefeito Municipal.
§ 2o - Os Cargos de Provimomo Efetivo - CPE serão senprc criados através de Id t

providos, mediante prévia aprovação em concurso publico dr provas ou de provas c
títulos.

Art 185 - Fica instituída a Gratificação por Serviços Relevantes cotrespodcntc a 20%
(vinte par cento) do salário-base. arbitrada e atribuída aos servidores municipais do
quadro efetivo pelo Secretário da Paata onde se encontre lotado o beneficiário. inípando-
se o referendo do Prefeito Municipal.

Art, 186 - A nomcolalLira c a simbologia dos cargos de livre provimento, Suas respective
quantidades e valores, são os constantes do Anexo Único,pu te integrante desta Lei.
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Art. 187 - O servidor efetivo convocado para o exercício do cargo dc Sccretano
Municipal se licenciará da sua função no quadro efetivo, para empòs assumir o cargo
politico, vedada a acumulação de vencimento com subsidio.

An. 1SS - O servidor efetivo nomeado para o exercício dc q laiquer Cargo de Provimento
em Comissão CPC definido ao Anexo Único desta Lei Municipal, recebera sempre a
representação do cargo, facultada a escolha pelo salário-base de sua função no quadro
efetivo oupelo vencimento do cargo comissionado, com a ojçflo daquele que lhe for mais
vantajoso pccuniadanictitc.

Art. 189 - O servidor eletivo nomeado para o exerdeio de qualquer Cargo de Provimento
cm Comissão-CPC contribuirápara Regime geral dc Prevulência Social -RGPS,

Art. 190 * Os nomeados para o exercício da qualquer Cargo de Provimento em Comissão
- CPC, que não tenham vinculo funcional efetivo com a At ministraçSo Municipal ferio
contribuiçõesparao Regime Geral de Previdência Social -F GPS.

Art. 191 - As despeças decorrentes d» exocução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentarias próprias, suplementadas,em caso deinsuficLêficia

Art. 192 - Esta Let entra em vigor no mo de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario,

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecostc, em 04 de Julho de 2013.

Maria Iv oneide RMrlgatíi
Prefeila\K{unidpí

[de Moura
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