
ESTAD0 DO PARA
PREFEITURA MUNIclpAL DE SANTA MARIA DAs BARREmAs

GABINETE D0 PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N° 10/2020 De 21  de Dezembro de 2020.

DISPOE                  SOBRE                  A

REESTRUTURA?AO

ORGANIZACIONAL                           DA

PREFEITURA      MUNICIPAL       DO

MUNIcipIO     DE    SANTA    MARIA

DAS   BARREIRAS  -   ESTADO   DO

PARA,       REFORMULANDO       OS

CARGOS  COMISSIONADOS  E  DA

OUTRASPROVIDENCIAS.

0   PREFEITO   MUNICIPAL   DE   SANTA   MARIA   DAS   BARREIRAS,

Estado do ParaT  no uso de suas atribuig6es legais,  RESOLVE:

TiTULo I

Disposie6Es pRELiMINAREs

Art.   1°   -A   presente   lei   tern   a   finalidade   de   reorganizar   a   Estrutura

Administrativa do Municfpio de Santa  Maria das Barreiras,  para a redistribuigao

harmonica dos papeis desempenhados nas diferentes areas setoriajs, na busca

pela    otimizagao    de    processos,    produtos    e    serviaps,    e    para    atuacao

gerencialmente mais eficiente e socialmente mais eficaz

Art.    2°    -   A   Administraeao    Municipal,    al6m    dos   controles    formais

concernentes a obediencia a preceitos legais e regulamentares devefa dispor de

instrumentos de acompanhamento e avaliacao de resultados da atua9ao de seus

diver§os6rgaoseage#,
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TiTULO  11

DA ESTRUTURA BASICA

Art.  3°-  A  estrutura  basica  da  Administragao  Superior  do  Municipio  de

Santa Maria das Barreiras,  instituida  pela presente Lei e com os princfpios nela

declinados, constituir-se-a de 6rgaos da seguinte natureza:

I - 6rgaos de Assessoramento;

11  -6rgaos de Natureza Meio; e

Ill -6rgaos de Natureza Fim

Art.  40 - Os 6rgaos colegiados criados por leis especificas,  bern como os

Fundos  Municipais,   ressalvado  o  disposto  nesta   Lei,   sao  disciplinados   pela

legislagao que os criou.

Art.  5° -A estrutura Administrativa e Funcional da  Prefeitura Municipal de

Santa Maria das Barrejras,  passa a ser composta dos seguintes 6rgaos:

I-    C)rgao deAssessoramento

1-   Gabinete do Prefeito

2-   Contro]adoria Geral do Municlpio

3-   Procuradoria Geral do Municipio

11-   6rgao de Atividade Meio

1 -   Secretarja Municipal de Administragao

2-   Secretaria Municipal de Finances

Ill-Orgaos de Atividade  Fjm

1-   Secretaria Municipal de Obras

2-   Secretaria Municipal de Educagao

3-   Secretaria Municipal de Satlde

4-   Secretaria Municipal de Assist6ncia Social

5-   Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hl'dricos

6-   Secretaria Municipal de Agricultura

7-   Secretaria Municipal de Turismo

8-   Secretaria Municipal  Esporte e Juventude

CAPITULO I

COMPETENCIA DOS 6RGAOS DE ASSESSORAIVIENTO

.`.   ,-:;.
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SE9AO I

GABINTE DO PREFEITO

Art.  6°  -  0  Gabinete  do  Prefeito,  como  6rgao  de  assistencia  direta  e

imediata,  tern  por finalidade  desenvolver ag6es  articuladoras  de  apoio  politico,

social e competencia nas areas de relacionamento com o Poder Legislativo.

Art.  7° -Sao atribuie6es basicas do Gabinete do Prefeito:

a) viabilizar as condig6es para a tomada de decjs6es referentes as ag6es

da administragao ptlblica;

b) ar{icular as relag6es entre o  Poder Pdblico,  a sociedade organizada e

os 6rgaos governamentais,

c)  coordenar    e    acompanhar    a    execugao    das    diretrizes    politicas

estabelecjdas no plano de governo da admjnistragao;

d) prestar  assessoramento   para   a  tomada  de  decis6es  em   nivel  de

admjnistragao municipal;

e) a  recepgao,  estudo e triagem do expediente encaminhado ao  Prefeito

transmissao controle das ordens dele emanadas,

f)   a  elaboragao  e  encaminhamento  dos  documentos  oficiais  a  serem

assinados pelo Prefeito;

g) a   organizagao   e  controle  do   arquivo   de   documentos   recebjdos   e

expedidos pelo Gabinete;

h) tomar as provid6ncias e iniciatjvas relacionadas a agenda do Prefeito;

Art.  8° - Comp6em o Gabinete do Prefeito, diretamente subordinadas ao

Prefeito,  a seguinte estrutura:

I - Gabi.nete do Prefeito:

1  - Assessoria de Gabinete:

a -Assessoria na Capital do estado.

b -Assessoria na Capital Federal.

c -Assessoria Especial.

2 -Assessoria de Comunicagao lnstitucional:

a -Servlpes de Publici.dade e Comunicagao Virtual,.

b - Serviaps de lmprensa,  Relaeees P0blicas e Cerimoniais

Z5Tclc``
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3 - Departamento de Defesa Civil.

SEeAO 11

CONTROLADORIA GERAL DO MUNIcipIO

Art.  90  -A  Controladoria  Geral  do  Municfpio,  6rgao  de  assessoramento

superior da estrutura da Prefeitura, 6 responsavel pelo estudo e formaliza€ao de

diretrizes  de   planejamento,   orientagao  tecnica   e  coordenagao  de  assuntos

concernentes a atualizagao de estrutura,  processos e metodos administrativos,

contabeis, juridicos,  legislativos e comunicagao social.

Art.   10  -Tern  por  finalidade  assegurar  que  a  Administraeao  atue  em

consonancia com os princrpios que lhe sao impostos pelo ordenamento jurfdico,

com  os  da  legalidade,  moralidade,  finalidade  ptlblica,  publicidade,  motivagao,

impessoalidade;  em  determinadas  circunstancias,  abrange  tambem  a  controls

chamado   de   merito   e   que   diz   respeito   aos   aspectos   discricionarios   da

administragao pdblica.

Art.11   -Dentro  da  estrutura  administrativa  do  Executivo  Municipal,  e

responsavel  pela  fiscalizagao  contabjl,  financeira,  ongamentaria,  operacional  e

patrimonial,       observando      os      princlpios      da       legalidade,       legitimidade,

economicidade, aplicagao das subven?6es e renancia de receitas, sendo, ainda,

responsavel em elaborar seu regimento inferno.

Art.   12   -  A  estrutura   organjzacional,   acerca   dos   nfveis   hiefarquicos,

organicos e funcionais da Controladoria Geral do Municipio,  compreendefa.

I - Controlador Geral:

1  - Controladoria,

2 -Auditoria;

3 - Ouvidoria;

11  -Controle Social:

1  -Depahamento de Transparencia Pdblica - Portal da Transparencia:

a -Lei de Acesso a lnformagao -LAl;

b -Servigo de lnformagao ao Cidadao -SIC;

c - Carta de Servicos ao Usuario.

(:¢.,.
SECAO ,,I
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DA PROCuRADORIA JURIDICA

Art.13  -A  Procuradoria  Juridica,  6rgao de Assessoramento  Juridico ao

Prefeito Municipal, tern por finalidade defender, em jurzo ou fora dele,  os direitos

e  interesses  do  Municipio,   promover  a  cobranpe  judicial  da  Divida  Ativa  do

Municipio  ou  de  ciualquer outra  divida  nao  liquidada.  Redigir  Projetos  de  Leis,

mensagens do Poder Legislativo, justificativas de veto,  decretos,  regulamentos,

contratos e outros documentos de natureza juriclica e  legislativa,  assessorar a

administracao  municipal  nos processos relativos a desapropriagao,  alienagao e

aciuisicao de m6veis, orientarjuridicamente os inqu6ritos administrativos, manter

atualizada    a  coletanea  de  leis  municipais,  bern  como  a  legislagao  federal  e

estadual de interesse do municipjo§ e proporcionar assessoramento aos 6rgaos

da Prefeitura.

CAPITULO  11

COMPETENCIA DOS 6RGAOS DE ATIVIDADE MEIO

SECAO I

DA sECRETARiA iviuNicipAL DE ADMiNlsTiRAeAO

Art.  14 -Cabe a Secretaria Municipal de Administraeao:

a) executar atividades relativas a administraeao de pessoal;

b) executar   atividades   relativas   a   administragao,   aqui§igao,   guarda,

padronizagao,  distribuigao e controle de material;

c)  executar   atividades   relativas   ao   tombamento,   registro,   inventario,

protegao, conservaeao e aquisicao do patrim6nio pthblico municipal;

d) executar atividades de Planejamento;

e) elaborar o Plano Plurianual e Relat6rio de Gestao;

f)   prestar,   de   forma   centralizada,   os   servigos-meio   necessarios   ao

funcionamento regular da administragao direta;

g) coordenar   e   executar   os   serviaps   de   protocolo,    tramitagao   de

processos e arquivo geral;



ESTADO D0 PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARERAS

GABINETE DO PREFEITO

h) organizar e gerir o cadastro de  informae6es sobre  licitantes e  realizar

as licjtae6es em suas diversas modalidades e ao pregao eletr6nico e

presencial do Municrpio;

i)   coordenar   a   execucao   dos   servicos   relativos   a   telefonia,   energia

el6trica,     agua     e     demais     servieos     basicos    necessarios    ao

funcionamento das Secretarias Municipais;

j)   executar as atividades de administraeao de recursos humanos no que

diz   respeito   aos   registros   funcionais   dos   servidores,   direitos   e

vantagens,  folhas de pagamento,  cumprimento de obrigag6es  legais

e previdenciarjas,  beneficios;

k) desempenhar as  atividades  de  administragao  de  cargos,  carreiras  e

remuneragao,    avaliaeao    de    estagio    probat6rio    de    servidores,

avaliagao  de  desempenho  funcional;  dimensionamento  de  quadros,

promogao de servidores;

I)   elaborar seu  Regimento lnterno.

Art.  15 -A Secretaria Municipal de Administracao,  para o desempenho de

suas atlviclades, contara com a seguinte estrutura basica:

I  -Departamento de Servieos Administrativos:

1  - Servipe de Protocolo,  Suprimentos,  Copa e Cozinha;

2 - Regjstro e Publicagao de Atos e Fatos;

3 -Gerencia Tecnol6gjca,  Sistemas e Banco de Dados;

11  -Departamento de Orcamento,  Planejamento,  Elaboragao de  Projetos

e Captagao de Recursos:

1  - Servigo de Gestao Estrategica e Captaeao de Recursos;

2  -  Servigo  de  Fiscalizacao  de  Contratos,   Convenios  e  Prestagao  de

Contas

Ill -Departamento de Compras e Almoxarifado;

1  - Processamento de Dispensa e lnexjgibilidade,  Termo de Refefencia a

Atos Preparat6rjos para Compras e Licitac6es;

2 -Serviap de Emissao de Autorizagao de Empenho e Fornecimento

lv -Departamento de Licitag6es e Contratos:

1-Co#opermanentedeLicitaeaoepregoeiros
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V - Departamento de Gestao de Pessoas;

1  -Comissao de Avaliagao de Desempenho e Qualificagao.

Vl  -Departamento de Patrim6nio  Pablico Municipal:

1  -Gestao,  Controle e Cadastro Patrimonial.

VIl -Departamento Municipal de Transito:

1  - Engenharia,  Sinalizagao e Estatistica;

2 - Fiscalizacao,  Tfafego e Adminjstracao;

3 - Educagao de Transito.

SECAO  11

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Art.  16 -A Secretaria  Municjpal  de  Finances  6 o 6rgao encarregado das

atividades  referentes  ao  langamento,  arrecadagao  e  fiscalizagao  de  tributos  e

outras rendas, ao recebimento, pagamento, guarda e movimentagao dos valores

pertencentes   ao   municlpio,    a   elaboragao   de   proposta   orcamentaria,    ao

processamento da despesa, ao controle da escrituragao confabil da prefeitura, a
elaboraeao  de  demonstrativos  financeiros  e  prestacao  de  contas  aos  6rgaos

competentes   e   a   fiscalizacao,   administragao   e   controle   da   execugao   do

ongamento,daescrituragaocontabilclaprefeituraedoassessoramentoemgeral

em assuntos fazendarios e das atividades de processamento de dados.

Art.17 -A Secretaria Municipal de Finances, para o desempenho de suas

atividades, contara com a seguinte estrutura basica:

I - Gestao Orpementari.a e Financeira;

11 -Gestao de Tributos Mobiliarios:

1  -Apoio Juridjco e Execugao Fiscal;

Ill -Tesouraria,  Pagadoria e Transferencjas:

1  - Controle e Liquidagao de Empenhos.

IV I Departamento de Tributagao, Arrecadagao,  Fiscalizagao e Cadastro:

1-Serv&e,lnscrlgao,ExecucaoeArrecadagaodaDividaAtlva
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CAPITULO Ill

COMPETENCIA DOS 6RGAOS DE ATIVIDADE FIIVI

SECAO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Art    18  -A  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  lnfraestrutura  6  o  6rgao

responsavel  pela execucao das atividades que dizem  respeito a  conservagao,

supervisao  e  controle  das  obras  pdblicas  executadas  pela  Prefeitura,   pelas

atividades   relativas   a   manutengao   de   limpeza   pdblica,    pracas,   jardins   e

arborizagao da cidade,  pela abertura e conservagao das estradas vicinais,  ruas

e avenjdas,  e de novas arterias e logradouros pdblicos,  elaboraeao de projetos

e  construcao,   ao  licenciamento  e  a  fiscaliza?ao  de  obras  partjculares  e  de

contratos  que  se  relacionem  com  servigos  a  seu  cargo  e  a  manutengao  de

maquinas e vel`culos medios e pesados.

Art.19  -A  Secretaria  Municipal  de  Obras e  lnfraestrutura,  comp6em-se

das seguintes unidades de servigo:

I - Departamento de Obras e Services Pdblicos:

1 - Divisao de Manuteneao de Locais PLlblicos;

2 - Divisao de Limpeza Urbana:

3 - Divisao de Manuteneao de Frota;

4 - Divisao de Servieos Rodoviarios

SECAO '1

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Art.  20  -A Secretaria  Municipal  de  Educagao tern  por designio  planejar,

dirigir,  executar,  controlar  e  avaliar  as  ag6es  setoriais  a  cargo  do  Municipio

relatjvas   a   garantia   e   a   promogao   da   Educagao,   com   a   participagao   da

sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa e a seu preparo para

oexercicio#dadanlaeparaotrabalho,competindo-lhe
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a)  elaborar e  executar a  Plano  Municipal  de  Educagao,  em  consonancia

com as normas e crit6rios de planejamento estadual e nacional de educagao;

b) dar pleno cumprimento ao preceito constitucional da obrigatoriedade e

gratuidade do ensjno pta-escolar e fundamental;

c)  realizar campanhas junta  a  comunidade  para  incentivar  a  frequencia

dos alunos as aulas, em articulagao com associag6es de pais e professores;

d)  efetuar  a   manutengao  da  rede  escolar  e  planejar  a   melhorja  e  a

ampliacao de sua infra-estrutura fisica;

e)  executar  medidas  que  objetivem  a  reuniao  de  estabelecimentos  em

unidades mais amplas,  assim  como o entrosamento e intercomplementaridade

dos estabelecimentos do Estado,  localizados no Municipio;

i)  executar servigos  de  assistencia  educacional  destinados  a  garantir o

cumprimento da obngatoriedade escolar;

g)  desenvolver programas  no  campo  do ensino supletivo em  cursos  de

alfabetizaeao,   de   treinamento   profissional,   mediante   cursos   supletivos   que

possibilitem o ingresso posterior ao ensino regular;

h)  efetuar  o  combate  a  evasao  escolar  e  a  todas  as  causas  de  baixo

rendimento    dos    alunos    e    de     repet6ncias,     atrav6s    de    medidas    de

aperfeigoamento do ensino e de assistencia aos alunos;

i)  desenvolver programas de valorizagao,  capacitagao e aprimoramento

dos profissionais da  Educacao:

j)   promover   a   orientacao   ediicacional,   atrav6s   de   aconselhamento
vocacional, em cooperagao com os professores, a faml'lia e a comunidade;

k)   estruturar   o   sistema    municipal    de   ensino,    de   acordo   com    as

necessidades   e   peculiaridades   locals,    disponibilizando   meios,    t6cnicas   e

estruturas de apoio ao ensino e para a gestao escolar;

I)   proceder   a   administraeao   escolar,   executando   o   censo   escolar,

organizando  estatisticas,   efetuando  a  supervisao  t6cnica  e  a  orientaeao  as

secretarias   de   escolas,   providencjando   documentagao   escolar   nos   casos

especificos, dentre atividades afins

in) prover e ccordenar a distribuicao da aljmentagao escolar;

n)  admini trar o tran§porte escolar;
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o) executar as atividades de informatica de apoio a  rede e a  Secretaria:

laborat6rio de informatica, suporte a usuarios, operacionalizagao e manutengao;

p) exercer outras atribuig6es relacionadas a area da educagao.
Art.  21  -A Secretaria  Municipal de  Educagao,  comp6e-se das seguintes

unidades de servigo:

I - Departamento de Ensino:

1  -Orientagao Escolar;

2 -Supervisao e Coordenagao Educacional;

3 -Unidades de Ensino Municipal;

11 -Departamento Adminjstrativo e Fjnanceiro.

1  -Coordenador de Convenios e Projetos;

2 -Setor de Recursos Humanos,

3 -Coordenagao de Controle e Execugao Orcamentaria;

Ill  -Departamento de Apoio ao Estudante:

1  -Coordenagao de Merenda Escolar;

2 -Biblioteca  Municipal;

3 -Coordenador de Transporte Escolar;

SEeAO Ill

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtlDE

Art. 22 -A Secretaria Municipal de Satide tern como atrlbujg6es planejar,

desenvolver,  orientar,  coordenar  e  executar a  politica  de  sat]de  do  municfpio,

compreendendo   tanto   o   cuidado   ambulatorial,   hospitalar   e   de   urgencia   e

emergencia,'   6   de   sua   responsabilidade   tambem   planejar,   desenvolver   e

executar   as   ag6es   de   vigilancia   sanifaria   e   epidemiol6gica   afetas   a   sua

competencia.  Tragar  diretrizes  da  poli{ica  municipal  de  saLlde  e  seu  controle,

considerando aspectos econ6micos e financeiros, alem de:

a)  recomendar   a   adogao   de   criterios   que   garantam    qualidade   na

prestacao de servieos de satide;

b)  definir   estrat6gias   e   mecanismos   de   coordenac:ao   do   SUS   em

consonanciaco#6rgaoscolegiados,
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c)  examinar e encaminhar propostas, dendncias e queixas:

d)  emitir pareceres em consultas;

sadde,e)  ac°mpanhar  e  f'Scallzar  0  desenvoIvlmento  de  ag6es  e  servigos  de

f)   propor a  convocagao  da  Conferencia  Municipal  de  Saade e constitujr

sua Comissao Organizadora;

g)  estabelecer as  diretrizes e cnterios  para  o  processo de  regulagao  da
Atengao a Sadde;

h)  definir as  normas de fiscalizacao da  vigilancia  Sanitaria,  bern como a

forma de apuragao de multas,.

sadde,I)Pr°P°rCr]ter]°SParadefinlcaodePadr6e§epafametrosdeateng§oa

I)   tragar   diretrizes    para    elaborar   o    Plano    Municipal   de    Saride   e

encaminha-lo ao Conselho Municipal da Sadde;

k)  elaborar seu Regimento lnterno,

Art   23  I  A  Secretaria  Municlpal  de  Sat]de,  comp6e-se  das  seguintes

unidades de servieo:

I - Departamento de Gesfao e Apoio Administrativo:

1  - Servigo de Controle, Avaliagao, Audltorla e Processarnento de Dados,

2 - Controle de Faturamento e lnformagao;

3 - Serviap de Emjssao de Autorizaeao de Empenho e Fornecimento;

4 - Serviap de Processamento da Folha de Pagamento;

5 -Servigo de Almoxarifado.  Patrlm6nio e Arquivo;

6 - Servigo de Manutencao,  Limpeza e Vigilancia

11  -Departamento de Satide:

1  - Divisao de Atendimento Primario de Sabde (PACS/PSF):

a) Estrat6gia de Sadde da Familia;

b) Estrategia de Sadde Bucal;

c) Programa dos Agentes Comunitarios de Sadde;

d) Setor de DST

Ill -Deparfamento de Divjsao de VIgilancia em Saude:

1-tryNte-#,
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a -Servieos e Controle de Endemias;

b -Serviap e Controle de lmunizagao;

c - Servigos de Vigilancia Ambiental;

d - Services de Controle de Zoonoses.

IV -Departamento de Djvisao de Vigilancia Sanitaria:

1  - Servieos de Fiscalizagao Sanitaria.

SECAO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art.  24 - Compete a Secretaria de Assist6ncia Social:

a)elaboraroPlanodeAgaoMunicipaldasPoliticasdaAssistenciaSocial,

com    a    participagao    de    6rgaos    governamentais    e    nao    governamentais,

submetendo-os a aprovaeao dos seus respectivos Conselhos;

b) coordenar.   executar,   acompanhar  e  avaljar  a   Politica  Municipal  de

Assistencia  Social,  em  consonancia  com  as  diretrizes  do  Sistema  Unjco  de

AssistenciaSocial-SUASedaPolfticaNacionaldeAssistenciaSocial-PNAS;

c)  coordenar, executar e avaliar a Politica Municipal da Mulher, com vistas

asuapromocaosocial,aeliminaeaodebarreirasnomercadodetrabalhoetodas

as  formas  de  discriminagao  e  de violencia  contra  a  sue  dignidade  de  pessoa

humana;

d) coordenar,  executar,  acompanhar e  avaliar a  Politica  Municlpal  sobre

Drogas,  em  consonancia  com  as  dlretrizes  do  Sistema  Nacional  de  Politicas

sobre Drogas - SISNAD;

e) articular-se  com  os  Conselhos  vinculados  a  Secretaria  e  com  os

demais  Conselhos  Municlpals,  consolidando a gestao  participativa  na definigao

e controle social das polrticas pdblicas;

a  gerenciar o FMAS -Fundo Municjpal de Assistencia Social, bern como
osdemaisrecursosongamentariosdestinadosaAssistenciaSocialassegurando

a sua plena utilizagao e eficiente operacionalidade;

(..,..`..
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g) propor   e   participar   de   atividades   de   capacitagao   sistematica   de

gestores,  conselheiros e t6cnicos,  no que tange a gestao das Politicas Ptlblicas
implementadas pela Secretaria,

h) convocar, juntamente com o Conselho Municipal de Assistencia Social,

a Confetencia Municipal de Assistencia Social;

i)   coordenar   os   6rgaos   subordinados   de   modo   a   proporcionar   urn

atendimento de excelencia,  as familias,  idosos,  mulheres e criangas;

j)   proceder,  no ambjto do  seu  Orgao,  a gestao  e ao controle financeiro

dos recursos ongamentarios previstos  na sua  Unidade,  bern como a gestao de

pessoas  e  recursos  materiais  existentes,  em  consonancia  com  as diretrizes  e
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

k) conduzir ae6es governamentais voltadas a realizaeao das articulae6es

entre os 6rgaos e entidades da  Prefeitura e os diversos setores da  sociedade,

visando a implementa?ao da Politica Municipal para as Pessoas com Deficiencia

e Mobilidade  Reduzida:

I)   estabelecer e manter relae6es de parcerias com os 6rgaos e entidades

da   Prefeitura,   de  outras  esferas  de  governo  e  com  os  demais  setores  da

sociedade civil;

in)estabelecer  e  manter  relag6es  e  parcerias  com  a  iniciativa  privada,

visando a inclusao social da Pessoa Com  Deficiencia e Mobilidade Reduzida;

n) elaborar e executar ag6es clue  possibilitafa  a efetiva  promocao social,

baseado em  uma politica integrada e inclusiva;

o) promover ac6es voltadas para a socializacao e desenvolvimento fisico

e mental dos Portadores de Necessidades Especiais;

p) promover  o  pleno  desenvolvimento  das  atividades  relacionadas  aos

CRAS,  CREAS e c)utros programas do Governo Federal;

ci) exercer outras atividades correlatas.

Art.  25  -  A  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social,  comp6e-se  das

seguintes unidade§ de serviap:

I - Departamento de Asslstencia Social:

1-Coord#odoconvenioseprojetos
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2 -Servigo de Assistencia a Crianga e ao Adolescente;

3 -Serviap de Apoio as Pessoas com  Deficiencja e ao ldoso;

4 - Service de Apoio as Pessoas em Situagao de Risco Social:

a -Auxilio Benef[cios Eventuais

11 -Departamento de Servigo de Habitagao Urbana;

Ill -Departamento de Apoio aos Programas Sociais:

1  -Service de Apoio a Faml'lia

SECAO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HiDRICOS

Art.  26 - Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hidricos:

a) planejar,  desenvolver e executar ag6es  relativas ao desenvolvimento

da   politica  ambiental   do  Municipio  em   parceria  com   os  demais  6rgaos  da

administra?ao pdb[ica;

b)promover    a    assessoria    t6cnica    geral    a    todas    as    unidades

organizacionais;

c)  controlar   as   atividades   lesivas   ao   meio   ambiente   e   fiscalizagao

municipal  das  normas  discjplinares  do  bern-estar  ptlblico,  da  localizagao  e  do

funcionamento de estabelecjmentos comerciais,.

d) executar programas de protecao dos recursos naturajs;

e) promover   a    Educacao   Ambiental    ampla,    estabelecendo-a   como

mecanismo   principal   de   alcance   socioambiental,    no   sentido   preventivo   e

corretivo a degradacao ambiental,.

f)   promover  o  treinamento  e  capacitagao  de  grupos  organizados  da

sociedade para a formagao de multiplicadores em Educagao Ambiental;

g) planejar,   organizar  e   executar  campanhas   de   conscientizagao   de
massa   sobre   os   problemas   ambientais:   implantar   a   politica   de   educacao

ambientalmugrosniveisdaeduca?aoformalenaoformai,
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h) elaborar o C6digo Municipal de Meio Ambiente;

i)   promover   a   gestao   de   pragas,   jardins,    parques   e   uniclades   de

conservaeao atrav6s do  planejamento de ag6es,  desenvolvimento de  projetos,

implantagao,   revitalizagao,   manutengao  e  conservaeao,   quer  estes  servigos

sejam   realizados   por   6rgaos   da   administraeao   pLlblica   ou   por   empresas

terceirizadas;

j)   expedir,  em  acordo  com  o  lnstituto  Brasileiro  de  Recursos  Naturais

Renovaveis -  lBAMA,  autorizagao de desmatamento em areas de ate 03 (ties)

hectares;

k) definir   o   uso   e   ocupagao   do   solo,   subsolo   e   aguas,   atraves   do

planejamento que englobe diagn6stico, analise tecnica e definigao de gestao dos

espaeos  com   participagao  popular  e  socialmente  negociada,   respeitando  a

conservagao de qualidade ambiental;

I)   identificar  e  fazer  comunicagao  sobre  as  agress6es  ambientais  no

ambito   municipal,    diligenciando   no   sentido   de   apurar   e   sugerir   medidas

corretivas cabiveis aos poderes pjiblicos;

in)exercer outras atividades cc)rrelatas.

Art.  27  - A Secretaria  Municipal  de  Meio Ambiente e  Recursos  Hidricos,

comp6e-se das seguintes unidades de servigo:

I  -Departamento de Analise de Projetos e Hcencjamento Ambiental:

1  -Serviaps de analise de Projetos lndustriais e Comerciais,

2 -Serviaps de analise de Projetos Rurais e Agroindustriais;

3 - Servigos de Licenciamento Ambiental

11  -Departamento de Fiscalizagao e Vigilancia:

1  -Servigos de  Fiscalizagao e Vigilancia Ambiental;

2 -Servigos de Saneamento e Uso do Solo;

3 - Servi?os de Educagao Ambiental.

Ill -Departamento de Conservagao e Controle de Reservas:

1  -Servigos de conservagao e Controle de Recursos Hidricos;

2 - Servicos de conservagao e Manutengao de Pragas e Jardins;

3-Se#deconservacaoecontroledeparqueseReservas



ESTADO DO pAha
pREFEiTURA MUNlclpAL DE SANTA MARIA DAs BARREmAs

GABINETE 1}0 PREFEITO

sEeAO vl
DA SECRETARIA IVIUNICIPAL DE AGRICULTURA

Art     28    -   A   Secretaria    Municipal    da   Agricultura    6    urn   6rgao    cle

assessoramento ao Prefeito, competindo-lhe,  especialmente:

a) assessorar   o   Prefeito   no   planejamento,   coordenacao,   execugao,

controle  e  avaliacao  das  atividades  relacionadas  com  a  agricultura,  pecuaria.

indtlstria e comercio;

b) dirigir ou  promover a execugao de  projetos que visem  a incentivar e a

modernizar a  agricultura,  indtistria,  pecuaria  e com6rcio  no  Municlpio;  elaborar

os respectivos projetos e acompanhar a execucao dos mesmos, em consonancia

com as diretrizes do planejamento municipal;

c)  elaborar e propor ao Prefeito, as politicas relacionadas com agricultura,

pecuarja,  jndLlstria e comercio;

d)  incentivar  a  instalacao  de  novas  jndustrias  e  promover  a  criagao  de

programas de apoio aos pequenos e m6dios produtores rurais;

e) prestar, em consonancia com os 6rgaos governamentais, a assistencia

rural ao homem do campo;

0  promover a assistencia aos trabalhadores  rurais e suas organizag6es
legais,    procurando    proporcionar-lhes.    entre    outros    beneffcios,    meios    de

produgao, de trabalho, satide e bern estar social,I

g) promover a criagao e manutencao do viveiro municipal de mudas;

h) jncentivar a formagao de hortas e a criagao de peixes;

i)   incentivar o reflorestamento e a preservagao de mananciais;

j)   promover,   sob  a  orientacao  tecnica   da   EMATER  e  outros  6rgaos
congeneres, o uso de novas t6cnicas agricolas e de manejo do rebanho, visando

a maior produtividade,

k)  supervjsionar,   com   auxflio   tecnico   da   EMATER   e   outros   6rgaos

congeneres, o uso de defensivos agricolas, visando a defesa do mejo ambiente

e a qualidade dos produtos alimentares;

I)incentivartodaequalquerespecielieitadeproducaoquecolaborepara

OdesenvoivgrdoMunicipio,
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in)proporcionar a patrulha mecanizada, objetivando incentivar a produgao

agropecuaria no Munici'pio;

n)estudar   e   propor   normas   e   sistemas   de   trabalho   que   venham   a

aperfeigoar as atividades do setor,.

Art.  29 -A Secretaria  Municipal de Agricultura,  comp6e-se das seguintes

unidades de servigo:

I -Departamento de DesenvoMmento Rural Sustentavel:

1  -Service  de  Desenvolvimento  de  Meio Agricola,  Ensino  e  lniciagao de

Atividades Rurais:

2 -Service de Desenvolvimento Industrial e Agroneg6cio;

3 - Servigo de Maquinas,  Tratores Agricolas,  Conservag5o e Contengao

de Encostas e Barrejras;

4  -  Service  de  Desenvolvimento  de  Apicultura,  Psicultura,  Agricultura  e

Pecuaria.

sEeAO vii
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Art.  30 -A Secretaria Municipal de Esporte e Juventude,  compete:

a)    incentivar  a  pfatica  do  esporte,   especialmente  entre  os  jovens  e

criangas.

b)    difundir a pratica do esporte e do lazer nas comunidades em geral;

c)    criar,    manter   e   incentivar   a   utilizacao   plena   dos   equipamentos

esportivos e areas de lazer e esporte do Municlpio;

d)    interagir  e  articular  com  6rgaos  da  Administragao   Municipal  e  da

sociedade,  para  inclujr  nas  suas  politicas  e  ag6es,  quest6es  de  interesse  da

juventude.

e)    planejar,  dirigir,  executar,  controlar e avaliar as atividades que visem

ao desenvolvimento social,  por meio de ag6es relativas ao esporte, ao lazer e a

prevensao do uso de entorpecentes e a recuperagao de dependentes;

a     articular-se   com   o   Governo   Federal,   o   Governo   Estadual   e   os

governos municigf is, ,9emais 6rgaos pablicos, o terceiro setor e o setor privado,



ESTADO D0 PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

GABINETE DO PREFHITO

objetivando promover a intersetorialidade das ag6es voltadas para o incremento

das atividades fisicas e da pfatica esportjva, do lazer e do protagonismo juven";

g)    promover o esporte socioeducativo como meio de inclusao, bern como
ag6es que visem  a  estimular o  surgimento e o desenvolvimento  de  liderangas

jovens e de vocag6es esportivas;
h)    garantir   o   acesso   da   populagao   a   atjvidades   fisicas   e   praticas

esportivas e aprlmorar a gestao da politica pdb[ica de esportes,.

i)promover  e  coordenar  a  captagao  de   recursos   pdblicos  e   privados

destinados  as  atividades  esportivas,   de  lazer,   bern  como  aprovar  projetos

esportivos   habilitados   para   fins   de   obtengao   de   recursos   provenientes   da

concessao de incentivos fiscais;

j)planejar,   desenvolver,   implantar   e   coordenar,   em   conjunto   com   a
Secretaria  Municipal  de Assistencia  Social  e Trabalho e a  Secretaria  Municipal

de  Satlde,  projetos,  programas e a?6es de  prevengao e tratamento do usa de

substancias  e  de  produtos  psicoativos,  visando  a  recuperagao e  a  reinsergao

social do dependente qufmico;

k)    ampliar  e  apoiar  a  recuperagao  e  a  modernizagao  das  estruturas

destinadas   a   pratica   de   atividades   ffsicas   e   de   esportes   no   Municfpio,

observados os objetivos dos programas governamentals e as demandas locals;

I)planejar e elaborar o calendario de eventos esportivos,  recreativos e de

lazer do Municfpjo;

Art.  31  -A Secretaria  Municipal  de Esporte e Juventude,  comp6e-se das

seguintes unidades de servigo:

I -Departamento de Esporte.

1  -Services de esportes individuais,  coletivos e radicais

2 - Regulamentagao e Promapao de Eventos Esportivos,

3 - Iniciagao,  Formagao de Atividades Fisicas.

sEeAO v]]i

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Art,  32-A Secretaria Municipal de Turismo compete`
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a) viabilizar o desenvolvimento s6cio-econ6mico e turistico do Munici'piq

b)  promover  atividades  voltadas  para  o  desenvoMmento  da  economia

turistica do Municipio,  viabilizando o  aproveitamento das suas potencialidades,

qualificando serviaps,  elaborando projetos e realizando eventos que promovam

as possibilidades de jnvestimentos no Municipio;

c)  realizar  o  planejamento  e  a  organizagao  do  turismo  local  que  seja

necessario  a   realidade   natural,   geogfafica,   econ6mica,   cultural  e  social  do

Mun]Lcipio;

d)    elaborar    planos,    programas,    projetos    e    demais    iniciativas    em

desenvolvimento   turistico   que   sejam   necessarias   ao   aproveitamento   das

potencialidades  do  Municipio  e  a  solugao  de  problemas  gerais  e  especificos

relativos  a  gestao  econ6mica  do  turismo  local,  em  absoluto  cumprimento  aos

preceitos do desenvolvimento sustentavel;

e)   promover  programas  educacionais  voltados   para  a  sensibilizagao,

conscientizagao e capacitaeao de empresarios,  comunidades e grupos sociais

especificos com relagao ao desenvolvimento turl'stioo local,

f)  promover a  atividade  turistica  do  Municipio  objetivando  a  geragao  de

empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da populagao;

g) incentivar o agro turismo e o turismo rural;

h)   desenvolver   programas   de   capacjtagao   turistica   e   gerencial   para

empresarios e trabalhadores do setor turistico;

i)     promover    o     resgate,     difusao,     manutengao,     desenvolvimento,

aprimoramento   e   divulgagao   da   cultura   em    todas   as    suas   formas   de

manifestagao,  bern  coma  o  aproveitamento  das  suas  potencialidades  para  a

preservagao da mem6ria do povo, da educagao das pessoas e das com unidades
e a imagem  do Municipio;

j)   estimular   e   orientar   as   atividades   culturais   no   Munici'pio,   criando

instrumentcts  para a defesa e o  resgate do patrim6nio hist6rico-artistico-cultural

do  Municipio;

I) captar e aplicar recursos para a instalacao e a manutengao de espagos

culturais#nicipio,
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in)   realizar  promog6es  destjnadas  a   integraeao  social   da   populagao,

visando a elevacao de seu nivel oultural e artistico e a conscjentizacao sobre a

importancia de sua hist6ria, de seus costumes e de sua tradigao;

Art.  33  - A  Secretaria  de Turismo,  comp6em-se  das seguintes  unidades

de servigo.

I -Departamento de Desenvolvimento de Turismo:

1  - Setor de Planejamento e Estudos Turisticos;

2 - Setor de Desenvolvimento de Programas e Projetos,

3 - Servigos de Turismo;

4 -Setor de Comunicagao e Marketing;

11  -Departamento de Cultura:

1  - Coordenagao de Eventos Culturais

2  -Setor de Patrim6nio Hist6rico, ArtFstico e Cultural

CAPITULO Ill

DAS DISPOSI90ES FINAIS

Art.  34 - Ficam criados todos os 6rgaos componentes e complementares

da organizagao da prefeitura,  mencjonados nesta Lei, os quais serao instalados

de acordo com as necessidades e conveniencia da administragao.

Art   35  -  0  Quadro  Geral  dos  cargos  de  provimento  em  comi§sao  da

Prefeitura do Municfpio de Santa Maria das Barreiras passa a ser o constante do

Anexo I  desta  lei.

Paragrafo Onico -As atribuig6es dos cargos comissionados e o constante

do Anexo  11  desta lei

Art.    36   -   Os   Secretarios,    Chefes   de   Gabinete,   Superintendentes,

Controlador,  Procurador,  Diretores,  Coordenadc)res,  Chefes  de  Setor,  sao  de

livre  nomeagao  e  exoneragao  do  prefeito,   nao  gerando,  consequentemente

direito adquirido.

Art`  37  -  Os subsidios  do  Prefeito  Municipal,  Vice-Prefeito  e  Secrefarios

Munjcipais serao fixados por lei especifica,  nos termos da Constituigao Federal.

6a..
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Art.  38 -Aos 6rgaos componentes da estriitura administrativa anterior da

Prefeitura Municipal serao automaticamente extintos, a medida que forem sendo

implantados   os   6rgaos   previstos   nesta   lei,   ficando   o   chefe   do   executivo

autorizado a:

a)Lotar,     relotar,    nomear    e    renomear    o    pessoal    das    unidades

administrativas,  observando  os  dlreitos  adquiridos  de  cada  urn,   segundo  as

regras do cargo que foi aprovado em concurso pdblico;

b) Criar,    remanejar    e    extinguir    secretarias    adjuntas,    assessorias,

departamentos, coordenag6es, sub-coordenag6es e setores;

c)  Redistribuir as dotae6es ongamentarias.

Art. 39 -0 poder executivo regulamentafa a presente lei no prazo de 120

(cento e vinte) dias, aprovando par Decreto, o Regimento lntemo das diferentes

Unidades Administrativas.

Art`  40 - No  Regimento  lnterno  de que trata  o  artigo anterior,  o  Prefeito

podera   delegar   competencia   as   diversas   fune6es   e   chefias   para   proferir

despachos   decis6rios,   podendo  a  qualquer  momento  avocar  a   si   mesmo,

segundo seu dnico crit6rio a compet6ncia delegada.

Art.   41    -   Os   cargos   pdblicos   para   completar   a   presente   estrutura

administrativa   serao   ocupados   na   medida   da   necessidade,   respeitando   o

interesse    ptiblico    e    as    regras    constitucionais,    em    especial    a    Lei    de

Responsabilidade Fiscal.

Art.   42   -  As   repartig6es   municipais   devem   funcionar   perfeitamente

articuladas em  regime de mdtua colaboracao.

Art.  43 - Fica  o  Prefeito  Municipal  autorizado a  abrir credito especial ate

o montante  necessario,  para atender as despesas decorrentes da  implantagao

da presente lei.

Art`  44 -Esta lei entra em vigor em 01  de janeiro de 2021.

(fi,;:.
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Art. 45 -Revogam-se as disposig6es em contfario, especialmente as Leis

Municipais  n°268/2005,   269/2005,   270/2005,   271/2005]   272/2005,   273/2005,

277/2005,  278/2005,  282/2005,  314/2007,  323/2008,  402/2013 e 408/2013.

Gabinete  do  Prefejto  Municipal  de Santa  Maria  das  Barreiras-PA,  21  de

dezembro de 2020.

Jfys£BN#0£NIftFNRIA
Prefeito Municipal
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ANEXO  I

READEQUACAO DOS CARGOS COMISSI0NADOS

DENOIvllNACAO DO CARGO QTDE REIVIUNERACAO

GABINETE DO PREFEITO

Chefe de Gabinete 01 R$1.500,00

Assessor Comunicaeao 01 R$1.600,00

Assessor Especial 04 R$3.800,00

Diretor de Departamento de Defesa
01 R$3.200,00

Civil

Assessor Especial - Bel6m 01 R$3.200,00I

Assessor Especial -Brasilia 01 R$3.200,00

CONTROLADORIA MUNICIPALI

Controlador Municipal 01 R$5.315,00

Diretor do Departamento de
01 R$3.200,00

Transpatencia

PROCURADORIA GERAL DO IVIUNICIPIO

Procurador Geral 01 I               R$12.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Coordenador do Departamento de

i                 R$2,oo,00                 i

01
Servigos Administrativos

i

Coordenador do Departamento de

01I)

(                  R$2100,00                  i

Orgamento,  Planejamento,

Elaboragao de Projetos e Captagao

i                            de  Recursos1

EiaDoragao ae r'rojetos e uaptagao

i i

i                          de Recursos

i     Coordenador do Departamento de
01 I                R$2,oo,oo

i               CompraseAlmoxarifado
Coordenador do Departamento de

01 R$2.100, 00

i                 L]citag6es e contratos

or
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``il          ,ig,§r_

Diretor do Departamento de Gestao

de Pessoas

Coordenador Departamento de

R$3.200,00

i,uurut=Hauui   I/t=iJaT ial I lt=i iLu  ue
01 R$2,1oo,oo                i

Patrim6nio Ptiblico Municipal

Coordenador do Departamento
01

II                  R$2.100,00

Municipal de Tfansjto

Assessor Administrativo -Nivel I 06 R$1.350,00

Assessor Administrativo -Nivel 11 06 R$1.170,00

Assessor Administrativo -Nivel  Ill 10 R$1.045,00

SECRETARIA  DE  MUNICIPAL DE  FINANCAS

Coordenador de Gesfao
011 R$2.100,00n~^-niJ~n+^r;^  A  I;n^--I,;r-`/I tai I Ic;. .ia. Ia  t=  I   H Ial Iucli a

Chefe da Gestao de Tributos

Mobiliarios

Coordenador de Tesouraria,

Pagadoria e Transfetencias

R$1.400,00

R$2.ioo,00

Diretor do Departamento de

Tributagao, Arrecadagao, R$2.100,00

r [scaiizagao e i;aaastro

Tesoureiro 01 R$3.800,00

Agente  Dlstrital 03 R$3,200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE a BRAS E I NFRAESTRUTURA

Coordenador do Departamento de

Obras e Servigos Pdblicos

Chefe da Divisao de Limpeza Urbana

R$2.170,00

RSi  4nn rin

i                        e  Locais pdblicos                         |                       I
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE EDuCA9AO

I                          Diretor Escolar 0         I                    4.087,00

\/i^^  r\:r-+r\r r\t= 117n lln

Chefe de G R$1.500,00
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GABINETE D0 PREFEITO

Diretor    do    Departamento de
01 R$3.200,00

EnsinoDiretordoDepartamento(

01 R$3.200,00
i             Administrativo e  Financeiro

Diretor do Departamento de Apoio ao 1

R$3.200,00'01
Estudante                              i

Chefe de Transporte Escolar 01 R$1.400,00R$1.400,00

Chefe de Merenda Escolar
.ri~_

Coordenador de Supervisao e
01 R$2,100,00

Coordenagao Educacional

Coordenador Pedag6glco 12 R$3.400,00

Assessor Administrativo -Nivel  I 03 i                 R$1.350,00

Assessor Adminjstrativo -Nivel  11 04 R$1.170,00                  i

Assessor Administrativo -Nivel  Ill 05 R$1  045,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Chefe de Gabinete
101 i                 R$1.500,00

Coordenador do Departamento de
01 R$2.100,00

Gestao e Apoio Aclministrativo

Coordenador do Departamento de IL!
R$2.100,00R$2.,oo,oo                I

Sadde                                  I

Coordenador da Divisao de
01

Atendimento Primario de Satide

Diretor do Departamento de Divisao
oil___Th__ R$3.200,00-,-----__-A___--R$3.200,00i

de vigilancia em sadde                I
_

Diretor dos Postos de Sadde--DiretordaUnidadeMistadeSadde

01 R$3.20o,oo

i       Assessor~Administrativo-Nivel  I       ) 04          I R$1.350,00

Assessor Adminis{rativo -Nivel  11

Assessor Administrativo -Nivel  Ill

SECRETARIA MUNICIPAL DE

R$1.170,OO

R$1.045,00

ASSISTENCIA SOCIAL



ESTAD0 DO PARA
PREFHITURA MUNlclpAL I}E SANTA MARIA DAs BARREmAs

GABINETE DO PREFHITO

I            Diretor do Departamento de
01 R$3.200,00

Assistencia SocialI

i          Coordenador do convenios e
01 R$2.100,00                 I

Projetos

chefedeApoioaspessoasem        1        oi        (              R$|4oo,o0

Situagao de Risco social               I
i

Coordenador do Departamento de
01

ii                  R$2100,00

Servi?o de Habitagao Urbana

Diretor do Departamento de Apoio
01 R$3.200,00

aos Programas Sociais

Assessor Administrativo -Nivel I 04 R$1.350,00

Assessor Administrativo -Njvel  11 04 R$ 1.170, 00

Assessor Administrativo -Nivel  Ill 05 R$1.045,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HiDRICOS

Diretor do Departamento de Analise '!R$3.200,00

de projetos e Licenciamento
(             01

Ambiental

I            Diretor do Departamento de
01 R$3.200,00

I                 Fisca]izagao e vigilancia

Diretor do Departamento de
01 R$3.200,00

Conservagao e Controle de Reservas

Assessor Administrativo -Nivel I 02 R$1.350,00

Assessor Administrativo -Nivel 11 02 R$1.170,00

Assessor Administrativo -Nivel  [11
1031I                 R$1.045,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICuLTURA                             i

Diretor do Departamento de            I
01 R$3.200,00

Desenvolvimento Rural Sustentavel

Assessor Administrativo -Nivel I 02 R$1.350,00

Assessor Administrativo -Nivel  11 02 R$1.170,00

Assessor Admj2ptrativo -Nivel  I ll 03 R$1.045,00or
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GABJNITE I)0 PREFEITO
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GABn€HTE Do pREFEITo

ANEXO  11

DAS ATRIBUIC6ES DOS CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE

NOMEACAO E EXONERACAO

CARGO: CHEFE  DE GABINETE
REMUNERACAO:

R$1.500,00

DEscRieAO ANALiTicA DO CARGO

Assessorar as ae6es e metas para elevaeao do Plano de Govemo e Planejamento

Estrat6gico:  Auxiliar nos  cerimoniais  e  organjzagao  administrava  do  Gabinete  do

Prefeito; Agendar reuni6es com outros Setores Ptlblicce; Coordenar e organizar as

corresponclencias   recebidas   ou   encaminhadas,    mternas   ou    externas,    para

repartie6es    pdblicas,    secrefarios,    secretarios   de    Estado   e    outros   6rgaos;

Arquivamento  e  supervisao  dos  atos  administrativos  do  Munictpio,   bern  como

outros  assuntos  atinentes  ao  Gabinete,  competindc+lhe  ainda,  auxiliar o  Prefeito

Municipal     em     tudo     que     seja     necessarlo,     inclusive     no     atendimen{o     e

encaminhamento ao ptlblico em geral; Acompanhar o Prefeito em viagens, reuni6es

e/ou eventos sempre que necessario, bern como cuidar do agendamento; Receber

as  autoridades e  os  h6spedes  oficiais do  municipio;  Manter o  Prefeito  informado

dos assuntos de interesse do govemo municipal e tamb6m execueao de programas

e   projetos   em   andamento;   Auxiliar   no   desenvolvimento   das   atividades   de

planejamento   e   na   organizagao   dos   6rgaos   que   comp6em   a   administraeao
municipal; Transmitir aos Secretarios Municipais as ordens e orientap6es do Chefe

do  Executivo  Municipal,  zelando  pelo seu  cumprimento;  Assessorar o  prefeito  na

coordenaeao  dos  6rgaos  integrantes  da  estrutura  do  gabinete  e  promover  a

avaliaeao   do   desempenho   de   suas   atividades;   Fiscalizar   Contratos;   Prestar

assistencia ao Prefeito no desempenho das atividades admjnjstravas; Coordenar e

supervisionar   o   funcionamento   do   gabinete;   Preparar   os   expedientes   para

despachos do Prefeito;  Desenvolver outras atividades de natureza administrava e

de representapao polftica e social determinadas pelo Prefeito; Assistir o Prefeito em

suas audiencias; Atender autoridades e municipes em geral, em nome do prefeito;

Exercer outras ativldades pertinentes que lhe forem delegadas
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GABINETE D0 PRHFulTO

CARGO;
ASSESSOF2 DE

COMUNICACAO

REMUNERACAO:

R$1.600.00

DESCRICAO ANALiTICA DO CARGO

Elaborar planejamento  estrategico,  propostas.  relat6rios,  produtos  e  servigos  de

comunicaeao   em   conjunto   com   a   coordenagao   de   comunica?ao.   Atender  a

imprensa e produz conteddo textual e visual para internet, intranet e demais canais

de comunicagao. Monitorar a imagem institucional e acompanha temas ambientais

na midia,  preparar contetidos especiais para  publicag6es.  Identificar fornecedores

e  prestadores  de  serviaps  de  comumcacao  e  elaborar  termos  de  referencia  e

documentos necessarios para a contrataeao eventual. Supervisionar o trabalho de

consultores e fornecedores de produtos e services de comunicagao,

CARGO:
DIRETOR DE

DEPARTAMENTO

REMUNE RACAO:

R$3.200,00

DEscRieAO ANALiTicA DO CARGO

Exercer   a   diregao   e   coordenar   as   atividacles   do respectivo   Departamento;

Assessorar ao  seu  Secretario  no  desempenho  de  suas  fung6es;  Supervisionar,

orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas;  Planejar ag6es

estrat6gicas  afctas  a  sua  area  de trabalho;  Fazer executar a  programaeao  dos

trabalhos nos prazos previstos;  Baixar instru?6es de funcionamento das unidades

subordinadas;  Requerer informag6es a outras  unidades da Administragao Pdblica

Municipal;  Encaminhar papeis,  processos e expedientes diretamente as unidades

competentes para manifestaeaosobre os assuntos neles tratados;  Exercer outras

atribui?6es que lhe f in conferidas ou delegadas.
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GABINETE D0 PREFEITO
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CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
REMUNERACAO:

R$3.800,00

DESCRICA0 ANALiTICA DO CARGO

Coordenar  as  ativjdades  relacionadas  ao  gabinete;  assessorar  a  Prefeito  em

assuntos tecnicos e politicos relativos a gestao da Administragao Pdblicaf articular,

no  que  couber,  a  rela?ao  de  Projetos  de  Lei  sejam  do  interesse  da  Prefeitura;

prestar   assessoria   de    artioulagio   governamental,    em    a?6es   de    natureza

institucional  e  politica;  tratar  de  assunto  inerentes  a  Prefeitura  junto  ao  poder

legislativo.

CARGO:
ASSESSOF3  ESPECIAL

CAPITAL

REMUNERAeAO:

R$3.200,00

DEscRicAO ANALmcA DO cAF{GO

Coordenar,  na capital do estado do Pa fa ou/e Brasilia, as atividades relacjonadas

ao  gabinete;  assessorar a  Prefeito  em  assuntos  tecnicos  e  politicos  relativos  a

gestao da Administra?ao Pdblica; articular, no que couber, a relacao de Proietos de

Lei    sejam    do    interesse    da    Prefeitura;    prestar    assessoria    de    articulaeao

governamental,  em  ag6es  de  natureza  institucional  e  politica;  tratar  de  assunto

inerentes a Prefeitura junto ao poder legislativo,

CARGO:
ASSESSOR

ADMINISTRATIVO  NIVEL  I

REM UNERACAO

R$1.350,00

DEscF{ieAO ANALiTicA DO CARGO

Desenvolver, implementar e  monitorar a  planejamento e a  gestao estrategica do

Municfpio;   Coordenar  estudos  e  ag6es  tecnicas  visando  a   modemizaeao,   ao

aperfeiapamento  institucional  e  a  implementagao  de  projetos  com  o  objetivo  de

otimizar a utilizagao de recursos humanos, fislcos e materiais do setor; Promover a

integracao e a articulacao de iniciativas e aedes incivadoras com os demais 6rgaos

e unidades administrativas da estrutura administrativa;  Desenvolver a?6es ligadas

a  organizaeao   interna,   ao  gerenciamento  e  ao  funcionamento  dos  6rgaos  e

unidades do Mun para constante aperfeigoamento; Promover a realizagao de
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diagn6sticos sobre o desempenho institucional em relagao aos resultados obtidos

na execueao de planos, programas, projetos e atividades planejadas; Coordenar a

I  elaboracao   de   manuais,   regulamentos,   regimentos   interno§,   normas  e   outros
instrumentos de orientacao e cantrole que aiixiliem no disciplinamento das a?6es e

procedlmentos espeeificos do sctor;  Dar agjlidade as  unidades na administragao,

assessorando    de    forma    operacional;    Atuar    na    organizagao    dacumental,

atendimentos,     arquivos,     tirar    c6pias,     operacionalizaQao     de     maquinas    e

equipamentos;  Pre§tar apoio teonico e administrativo das atividades em todos os

departamentos e divis6es que comp6e as unidades; Desenvolver outras atividades

correlatas e de interesse da municipalidade.

CARGO:
ASSESSOF`

ADMINISTRATIVO  NIVEL  11

REMUNERACAO.

R$1.170,00

DESCF{lcAO ANALiTICA  DO CARGO

Exercer  a  diregao  dos  trabalhos  do  setor  que  lhe  esta  subordinado,'  Executar

servieos de suporte no assessoramento administrativo nas diversas atividades do

Setor que e vinculado, relativas as retinas administrativas e fluxo normal de tarefas

do  6rgao;  Verificar  os  registros  no  controle  de  entrada  e  saida  de  materiais  no

almoxarifado,    preenchendo   formularios,    e   confirmando    o    atendimento   das

solicitagives;  Executar outras tarefas  correlatas  que  lhe forem  determinadas  pelo

superior  imediato;  Controlar  o  estoque  de  material  de  consumo  do  Setor  que  6

vinculado.  Responsavel pelo setor de arquivamento.
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e materiais permanentes e de consumo, com vista a sua preservaeao, rendimento

e economia,  responsabilizando-se par eles. Ze]ar pela ordem e disciplina do setor.

CARGO: COORDENADOFt
REMUNERACAO:

R$2.100,00

DESCRICAO ANALiTICA  DO CARGO

Articular e orientar as politicas ptlblicas pertinentes a sua area de atuaeao junto aos
6rgaos de Administra?ao;  Propor a politica e as diretrizes a serem adotadas  pela

Coordenadoria,    assistir   ao    Prefeito    no    desempenho    de    suas    atribuig6es

relacionadas  a  sua  Coordenadoria,  manifestar-se  sabre os  assuntos da  unidade

que devam ser submetidos ao Prefeito, administrar e responder pela execucao dos

programas   de   trabalho   da   Coordenadoria;Cumprir   e   fazer   cumprir   os   atos

normativos   expedidos   pelo   Prefeito,   referentes   a   sua   area   de   competencia,

Apresentar relat6rio anual da Coordenadoria ao Prefeito;  Praticar os atos relativos

as atribuie6es que lhes forem delegadas  pelo  Prefeito;  Exercer outras atribuie6es

que lhe forem conferidas ou delegadas.

ciimprimento da jomada diaria de seus subordinados, juntada e desentranhamento

de documentos para andamento dos processos administrativos: Realizar ativjdades

de   apoio   para   o   planejamento,   implementac;ao   e   exeoucao   das   atividades

pertinentes a unidade;  F{eceber,  classif]car,  registrar,  ailtuar,  numerar,  controlar a

tramitagao de documentos,  distribuir processos e demais documentos;  Comunicar

ao superior imediato quaisquer deficienCi.as ou  ocorrencias  relativas as atividades  I

sob   sua   responsabilidade,   bern   como   propor   alternativas   para   soluciona-las;

Responsabilizar-se pelo trabalho da sua unidade;  Prestar informag6es perfinentes

a sua  unidade,  quando solicitado,  para o desenvolvimento de reuni6es, grupos de

trabalho, comiss6es e de outrosmeios de organizagao; Responder pelas atividades
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de supervisao relativas a setores subordinados a sua unidade, quando da ausencia

do responsavel.

CARGO:
COORDENADOR

PEDAGOGICO

REMUNERA?AO:

R$3.400,00

DESCRICAO ANALiTICA DO CARGO

Atuar  nas  atividades  de  coordenagao  pedag6gica  referentes  aeducagao

basica,   nas   unidades   escolares   municipais:   lnvestigar   o   processo   de

construgao   de   conhecimento   e   desenvolvimento   do   educando;    Criar

estrategias  de  atendimento  educacionalcomplementares  e  integradas  as

atividades   desenvolvidas   na   turma;    Proporcionar   diferentes   vivencias

visando  o  resgate  da  autoestima,  a  integragao  no  ambiente  escolar  e  a

construgao  dos  conhecimentos  onde  os  alunos  apresentam  dificuldades;

Participar  das   reuni6es   pedag6gicas   planejando,   junto   com   os   demais

professores,  as  intervene6es  necessarias  a  cada  grupo  de  alunos,  bern

como as reuni6es com pais e conselho de classe; Coordenar o planejamento

e  a  execugao  das   ag6es  pedag6gicas  da   Unidade   Escolar;   Articular  a

elaboraeao   participativa   do   Projeto   Pedag6gioo   da   Escola;   Coordenar,

acompanhar    e    avaliar    o    projeto    pedag6gico    na    Unidade    Escolar;

Acompanhar   o   processo   de   implantagao   das   diretrizes   da   Secretaria

Municipal   de   Educaeao   relativas   a   avaliagao   da   aprendizagem   e   ao

curricula,  orientado  e  intervindo  junta  aos  professores  e  alunos  quando

solicitado  e/ou  necessario;  Coletar,  analisar  e  divulgar  os  resultados  de

desempenho dos alunos, visando a correeao e intervengao no Planejamento

Pedag6gico;  Desenvolver e coordenar sess6es de estudos nos horarios de

hora-ativjdade,     viabilizando     a     atualizaeao     pedag6gica     em     servi?o;

Coordenar e acompanhar as atividades  nos  hofarios  de  hora-atividade  na

iinidade escolar; Analisar/avaliar junto aos professores as causas da evasao

e  repetencja  propondo ag6es  para superagao;  Propor e planejar ag6es de
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atualizacao e aperfeic:oamento de professore e tecnicos, visando a melhoria

de   desempenho   profissional:   Divulgar   e   analisar,   junto   a   Comunidade

Escolar,  documentos  e  diretrizes  emanadas  pela  Secretaria  Municipal  de

Educacao e pelo Conselho  Estadual  de  Educacao,  buscando  implementa-

los  na  unidade  escolar,  atendendo  as  peculiaridade§  regionais;  Propor  e

incentivar a  realizacao de  palestras.  encontros e similares com  grupos de

alunos  e  professores  sobre  temas  relevantes  para  a  formaeao  integral  e

I:me::ann\:::eent,°m:I:;:dnat:a::a'd:rompe°dr:d::ea:I:::as9aq°uec°c:ntar[bDu':em?5::r:
promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos;

CARGO.
DIRETOF{  DA  UNIDADE

MISTA DE SAUDE

REMUNERACAO:

R$3.200,00

DESCRIGAO ANALiTICA  DO  CARGO

:e°nr::inn::tea::e:osdt:,:r°on+r:leer:,sis[:za:I;::ad°e::;:9u::eonu°evaemn::ts°q::(
interfiram  no  funcionamento  do Posto  de  Sadde,  realizar todas  as  ag6es

necessarias  a  correta  operacionalizacao  do Pc>sto  de  Sadde,  dirigindo  os

trabalhos de todos os servidores municipais (medicos, enfermeiros, agentes

etc...)  e  prestar assessoramento  e  informag6es  ao  Secretario  de  Sadde e

Prefeito Municipal em assuntos inerentes ao Posto de Satlde.
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etc..,)  e  prestar assessoramento  e  informag6es  ao  Secretario  de

Prefeito Municipal em assuntos inerentes ao Posto de Sadde.

Sadde e

CARGO: DIRETOR ESCOLAR
REMUNERACAO:

R$4.087,00

DESCRICAO ANALiTICA DO CARGO

Atuar   nas   atividades   relavas   a   administragao   escolar   e   pedag6gica.

Dirigeunidade escolar de ensino fundamental,  educacao infantil  e especial,

planejando,   organizando  ecoordenando  a   execueao  dos  programas  de

ensino e os serviaps administrativos,  para possibilitar odesempenho regular

i das atividades administravas docentes e discentes;  Representar a escola,
responsabilizando-se pelo seu funcionamento; Coordenar, em consonancia

com  o  Conselho  Deliberativo  da  Comunidade  Escolar,   a  elaboracao,   a

execugao  e  a  avaliagao  do  Projeto  Politico  -  Pedag6gico  e  do  Plano  de

Desenvolvimento Estrategico da Escola, observadas as politicas pdblicas da

Secretaria  de  Estado  e  Municipal  de  Educagao,   e  outros  processos  de

planejamento;  Coordenar a  implementacao  do  Projeto  Politicopedag6gico

da  Escola,   assegurando  a  unidade  e  o  cumprimento  do  currrculo  e  do

calendario  escolar,   Manter  atualizado  o  tombamento  dos  bens  pdblicos,

zelando, em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar. pela

sua conservagao,  Dar conhecimento a comunidade escolar das diretrizes e

normas emitidas pelos 6rgaos do sistema de ensino; Submeter ao Conselho

Deljberativo   da   Comunidade   Escolar  para   exame   e   parecer,   no   prazo

regulamentado, a prestacao de contas dos recur§os financeiro§ repassados

a   unidade   escolar;    Divulgar   a   comunidade   escolar   a   movjmenta?ao

financeira   da   escola,   Coordenar   o   processo   de   avaliagao   das   ag6es

pedag6gicas e tecnico -administrativo-financeiras desenvolvidas na escola;

Apresentar,    anualmente,    a    Secretana    Municipal    de    Educacao    e    a

Comunidade Escolar, a avaliagao do cumprimento das metas estabelecidas
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no de  Desenvolvimento da  Escola,  avaliagao intema da escola e as

a22xpt`-``-

|i=`Fla

propostas que visem  a  melhoria  da qualidade do ensino e ao alcance das
metas estabelecidas;  Cumprir e fazer cumprir a legis]agao vigente.

CARGO: VICE  DIRETOR
REMUNERACAO:             i

R$2.170,00

DESCRIC;AO ANALiTICA DO CARGO

Desenvolver   atividades   de   apoio   ao    Diretor   de    Escola   em   toda   a

administragao     escolar;      Desenvolver     atividades     de     apoio     tecnico-

administrativo-pedag6gico    de    alta    complexidade    que    nao    requerem

supervisao, tais como: prestar assistencia ao Diretor da Escola nas quest6es

referentes a Associagao de Pais e Mestres,  Conseihos c]e Escoia,  reuni6es

pedag6gicas e administrativas, custeios e merenda escolar; Manter registros

necessarios a demonstra9ao das disponibiljdades dos estoques da merenda

escolar;  Promover  medidas  administrativas  necessarias  a  conservacao  e

preservagao  dos  bens  patrimoniais;   Manter  cadastro  dos  cargos  e  das

fune6es, vagos e providos da unidade escolar.

CARGO: AGENTE  DISTF{lTAL
REMUNERACAO:

R$3.200,00

DESCRICAO ANALiTICA DO CARGO

uuvii`   a   corriiliiiaacie   clisil-iial,   apl-esei-I{aridci   reiaiorlcis   pei-i6dicos  ao   Criefe  cia

Executivo  Municipal;  Acompanhar e  orientar os  encarregados  de  equipe  quando

em atividades no distrito; Coordenar os servieos de telefonia e correio e distribuigao

de agua -servjaps distritais permanente,  atender com presteza, disponibilidade e

urbanidade os cidadaos do distrito; Sugerir medidas que visem melhorar a vida dos

cidadaos do distrito; Outras atividades afins.



ESTAD0 D0 PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAREIRAS

GABINETE D0 PREFEITO

Organizar  e executar  servigos  de  contabilidade  em  geral,  elaborando  relat6rios

gerenciais:  Escriturar os livros de contabilidade  obrigat6rios,  bern coma todos  os

necessanos no conjunto da orgamzacao contabil e levantamento dos respectivos

balan?os e  demonstrae6es;  Elaborar  plano  de  contas,  definir a  classificaeao  de

receitas e clespesas,  elaborar balancetes,  balaneos e demonstrae6es contabel§ e

financeiras de forma analitica e sintctica; Proceder a incorporaeao e consolidagao

de  balances  e  realizar a avaliaeao contabil  de  balangos;  Realizar as concilia?6es

de contas bancarias e contabeis;  Elaborar relat6rios sobre a gestao orcamentaria,

financeira   e   patrimonial;   Elaborar   e   avaliar   os   relat6rios   e   demonstrativos

bjmestrais,  trimestrais,  quadrimestrais,  semestrais  e  anuais  exigidos  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal; Analisar a incidencia de tributos,  contribuig6es e demais

retene6es;  Organizar  os  servieos  contabeis  quanto  ao  planejamento,  estrutura,

estabeleeimento de fluxogramas e cronogramas; Acompanhar e avaliar a aplicaeao

de recursos provenientes de transferencias govemamentais; Onentar a elaboraeao

de folhas de pagamento; Apresentar estudos e sugest6es para o aperfeigDamento

da legislagao oreamentaria,  contabil e financeira,  no ambito municipal, visando ao

aprimoramento   ou   jmplantaeao   de   novas   rotinas   e   procedimentos;   Auxiliar

comiss6es  de  licitaeao;  Executar  servlaps  gerajs  de  expediente  ligados  a  area

contabil,   ongamentaria   e   financeira:   Prestar   as§ist8ncia   as   demais   areas   da

Prefeitura  e  atender  as  demais  demandas  afetas  a  contabilidade;  Part]cipar  de
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sua  Unidade  Funcjonal,  a  partir  das  necessidades  e  demandas  da  area  e  de

conformidade   com   as   orienta¢es   dadas   pela   sua   chefia   imediata;   Operar

equipamentos e sistemas de jnformatica e outros, quando autorizado e necessario

ao exercicio das demais atividades;  Manter organizados,  limpos e conservados os

materials, maqujnas,equipamentos e local de trabalho sob sua responsabilidade.


