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LEI Nº 0136/2012, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012. 

“Dispõe sobre a Nova Organização 
Administrativa Municipal, sua Estrutura, 
nomenclatura, cria Secretarias Municipais e 
dá outras providências” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA BRÍGIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 1º - O Município de SANTA BRÍGIDA, unidade territorial do Estado da Bahia, 
pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa, financeira e 
patrimonial, tem a sua organização e estrutura estabelecidas na presente Lei. 

Art. 2º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos 
Secretários do Município. 

Art. 3º -  A Administração Municipal compreende: 

I - a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura das 
Secretarias Municipais e órgãos diretamente vinculados ao Prefeito; 

II - a administração indireta, compostas das seguintes categorias de entidades 
dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) autarquias; 
b) fundações; 
c) empresas públicas; 
d) sociedades de economia mista. 

Parágrafo Único - As entidades que compõem a Administração Indireta vinculam-se 
à Secretaria cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. 

Art. 4º -  Para fins desta lei, considera-se: 

I. autarquia  - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receitas próprias, para executar atividades típicas da Administração 
Pública, que requeiram, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada; 

Leis
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II.  fundação pública  - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, 
sem fins lucrativos, criada por lei, para o desenvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgão da administração direta. Com autonomia administrativa e 
patrimonial sendo o seu funcionamento custeado por recursos do Tesouro Municipal 
e de outras fontes;

III. empresa pública – a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
com patrimônio próprio e capital exclusivo do município, criada por lei para 
exploração de atividade econômica que o Município seja elevado a exercer por força 
de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer 
das formas admitidas em direito; 

IV. sociedade de economia mista – a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica. Sob a forma 
de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao 
Município ou a entidade da Administração Indireta. 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Art. 5º - Os atos da Administração Pública Municipal serão pautados e 
fundamentados nos seguintes princípios constitucionais: 

I . legalidade; 

II . moralidade; 

III . publicidade; 

IV . impessoalidade; 

V . eficiência. 

Art. 6º -  A ação governamental obedecerá ao princípio da Legalidade imposto ao 
administrador público, que em toda sua atividade funcional, estará sujeito aos fundamentos da 
lei e as exigências dos bens comuns, e deles não se poderá afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido. 

Art. 7º -  A ação governamental obedecerá ao princípio da Moralidade, que se 
constitui em um conjunto de regras para se obter o máximo de eficiência administrativa, onde o 
administrador público jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. 

Art. 8º -  A ação governamental obedecerá ao princípio da Publicidade que se 
consubstancia na divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos 
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externos, visando propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo 
em geral. 

Art. 9º -  A ação governamental obedecerá ao princípio da Impessoalidade, o qual 
impõe ao administrador público a prática de ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente 
aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 
impessoal, devendo ser praticado sempre com finalidade pública. 

Art. 10 - A ação do governo obedecerá ao princípio da eficiência, o qual impõe ao 
administrador público a adoção de critérios de eficiência na prestação de serviços públicos, de 
modo a garantir aos seus usuários um atendimento eficiente, de melhor qualidade e por em 
custo menor. 

TÍTULO III 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 11 - As atividades da Administração Pública Municipal obedecerão aos 
seguintes princípios fundamentais: 

I   - planejamento; 

II  - coordenação; 

III - descentralização; 

IV - delegação de competência; 

V  - controle. 

Capítulo I 
DO PLANEJAMENTO 

Art. 12 - A ação do Governo Municipal se orientará no sentido de desenvolvimento 
do Município e de aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante planejamento 
de suas atividades.

§ 1º. O planejamento das atividades da Administração Municipal será feito através 
da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos: 

I  -  Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado; 

II -  Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental; 

III - Plano Plurianual; 
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IV – Diretrizes Orçamentárias; 

V  -  Orçamento Anual; 

VI – Planos e Programas Setoriais. 

§ 2º.  A elaboração e a execução do planejamento das atividades municipais 
guardarão consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos 
órgãos da Administração Federal. 

Art. 13 - O Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado deverá resultar do 
conhecimento objetivo da realidade, em termos de problemas, limitações, possibilidades e 
potencialidades, e compor-se-á de diretrizes gerais de desenvolvimento, definindo objetivos, 
metas e políticas globais e setoriais da Administração Municipal. 

Art. 14 - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana do Município. 

§ 1º .  O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental fixará os critérios que 
assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a 
legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental, natural e construído, e o 
interesse da coletividade. 

§ 2º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental deverá ser elaborado 
com a participação das entidades representativas da comunidade diretamente 
interessada.

§ 3º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental definirá as áreas 
especiais de interesse social, urbanístico ou ambiental, para as quais será exigido 
aproveitamento adequado nos termos previstos na Constituição Federal. 

Art. 15 - A Lei que institui o Plano Plurianual, estabelecerá as diretrizes, objetivos e 
metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada. 

Art. 16 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá metas e prioridades da 
Administração Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações 
na legislação tributária. 

Art. 17 -  A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta; 
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II – o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou 
indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto; 

III – o orçamento de seguridade social abrangendo todas as entidades e órgãos a 
ela vinculados, da Administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos 
pelo Poder Público. 

Art. 18 - Os Planos e programas Setoriais definirão as estratégias de ação do 
Governo Municipal no campo dos serviços públicos, a partir das políticas, prioridades e metas 
fixadas no Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado. 

Art. 19 - Os orçamentos previstos no art. 17 desta Lei serão compatibilizados com o 
Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias, evidenciando os programas e políticas do 
Governo Municipal. 

Art. 20 - A elaboração e a execução dos planos e programas do Governo Municipal 
terão acompanhamento e avaliação permanentes de modo a garantir o seu êxito e assegurar 
sua continuidade. 

Art. 21 - As atividades da Administração Municipal, especialmente a execução dos 
planos e programas de ações governamentais, serão objeto de permanente coordenação em 
todos os níveis, mediante a atuação das direções e chefias e a realização sistemática de 
reuniões de trabalho. 

Art. 22 - O Prefeito deve, através da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Orçamento conduzir o processo de planejamento institucional e induzir o comportamento 
administrativo da Prefeitura para a consecução dos seguintes objetivos: 

I  - coordenar e integrar a ação local com a do Estado e da União; 

II – coordenar e integrar o planejamento em nível municipal, compatibilizando metas, 
objetivos, planos e programas setoriais e globais de trabalho, bem como orçamentos 
anuais e planos plurianuais; 

III- acompanhar e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços 
públicos.

Capítulo II 
DA COORDENAÇÃO 

Art. 23 - As atividades da Administração Municipal e, especialmente, a execução 
dos planos e programas de governo, serão objeto de permanente coordenação. 

§ 1º. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a 
atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a 
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participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões 
de coordenação em cada nível administrativo. 

§ 2º. No nível da Administração Municipal, a coordenação será assegurada através 
de reuniões dos Secretários Municipais. 

§ 3º. Quando submetidos ao Prefeito, os assuntos deverão ter sido previamente 
coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que diz respeito 
aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de 
modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a 
política geral e setorial do Governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais 
níveis da Administração Municipal, antes da submissão dos assuntos à decisão da 
autoridade competente. 

Art. 24 - Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênios com 
órgãos estaduais e federais que exerçam atividades idênticas, os órgãos municipais buscarão 
com eles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área 
geográfica.

Capítulo III 
DA DESCENTRALIZAÇÃO 

Art. 25 - A execução das atividades da Administração Municipal deverá ser 
amplamente descentralizada. 

§ 1º. A descentralização será posta em prática em três planos principais: 

a) dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente 
o nível de direção do de execução; 
b) da Administração Municipal com o Estado e a União quando estejam 
devidamente aparelhadas e mediante convênio; 
c) da Administração para a iniciativa privada, mediante contratos ou 
concessões.

§ 2º. Em cada órgão da Administração Municipal os serviços que compõem a 
estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e 
das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possam 
concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. 

§ 3º. A administração casuística, assim entendida a decisão de casos individuais, 
compete em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de 
natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público. 

§ 4º. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, 
programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados 
a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. 
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§ 5º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 
máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 
material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução 
indireta, mediante contrato, desde que exista na área, iniciativa privada 
suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 
execução. 

§ 6º. A aplicação desse critério será condicionada, em qualquer caso, aos ditames 
do interesse público e às conveniências da Administração Municipal. 

Capítulo IV 
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 26 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de 
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às 
decisões, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. 

Art. 27 - É facultado ao Prefeito e aos Secretários Municipais em geral, delegar 
competência para prática de atos administrativos conforme dispuser em regimento. 

Parágrafo Único - O ato de delegação indicará com precisão a autoridade 
delegatória, autoridade delegada e as atribuições do objeto de delegação.

Capítulo V 
DO CONTROLE 

Art. 28 - O controle das atividades da Administração Municipal deverá exercer-se em 
todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente: 

I – O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 
observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado; 

II – O controle de aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município 
pelos sistemas de controle externo e controle interno, na forma do art. 70 da 
Constituição Federal e do art. 89 da Constituição Estadual. 

Art. 29 - O trabalho Administrativo será racionalizado mediante simplificação de 
processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais e cujo custo 
seja evidentemente superior ao risco. 

TÍTULO IV 
DA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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Art. 30 - A estrutura organizacional da Prefeitura compreende os órgãos da 
Administração Direta e Entidades da Administração Indireta. 

Parágrafo Único - As Entidades da Administração Indireta ficam vinculadas, 
conforme seu campo de atividade às Secretarias Municipais. 

Art. 31 - Compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Santa 
Brígida:

A – Administração Direta 

I – Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito: 

a) Gabinete do Prefeito; 
b) Procuradoria do Município; 
c) Controladoria Geral do Município; 
d) Administração de Comunidades; 
e) Gabinete do Vice-Prefeito; 
f) Assessoria de Comunicação; 
g) Coordenadoria Administrativa e de Controle Orçamentário e 
Financeiro do Gabinete; 
h) Departamento de Assuntos Legislativos 

II – Administração indireta - Órgãos Secretarias Municipais com: 

a) Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; 

b) Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

d) Secretaria Municipal de Saúde; 

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

f) Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento - SEPLANGE; 

g) Secretaria de Turismo e Cultura;

h) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos; 

III – Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério; 
b) Conselho de Alimentação Escolar; 
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c) Conselho Municipal de Saúde; 
d) Conselho Municipal de Assistência Social; 
e) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
f) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
g) Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
h) Conselho Municipal de Turismo; 
i) Conselho Municipal de Assistência ao Idoso; 
j) Conselho Municipal de Cultura. 

Parágrafo Único - Serão vinculados por linha de coordenação:

I – ao Secretário de Educação, Esporte e Lazer, o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; Conselho de Alimentação 
Escolar e Conselho Municipal de Cultura. 

II – ao Secretário de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde. 

III – ao Secretário de Desenvolvimento Social, Conselho Municipal de Assistência 
Social; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho 
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de 
Assistência ao Idoso. 

IV – ao Secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, o Conselho Municipal 
de Meio ambiente. 

V – ao Secretário de Cultura e Turismo, o Conselho Municipal de Turismo. 

TÍTULO V 
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Capítulo I 
DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS

Art. 32 - O Gabinete do Prefeito Municipal tem a seguinte estrutura organizacional: 

I – Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal: 
a) Assessoria Especial do Gabinete; 
b) Assessoria Executiva do Gabinete. 

II - Coordenadoria Administrativa e de Controle Orçamentário e Financeiro do 
Gabinete;

a) Seção Administrativa – Gabinete do Prefeito; 
b) Seção de Controle Orçamentário e Financeiro – Gabinete do Prefeito; 
c) Seção de Telefonia, Correio e Recepção. 
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III – Assessoria de Comunicação; 
1 - Coordenadoria de Cerimonial: 

a) Seção Administrativa – Cerimonial; 

IV - Departamento de Assuntos Legislativos: 
a) Seção de Atendimento Institucional ao Legislativo. 

V – Procuradoria do Município.

SEÇÃO II 
DAS COMPETÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS 

Art. 33 - Compete ao Gabinete do Prefeito: 

I – auxiliar o Prefeito: 
a) no cumprimento do programa de metas estabelecido no Plano Plurianual 
de governo; 
b) no apoio às atividades das Secretarias, Empresas e demais Órgãos da 
Administração Municipal que dependam da análise do Prefeito Municipal; 

II - prestar assistência direta ao Prefeito Municipal: 
a) na elaboração da agenda de atividades, marcando e controlando 
audiências e cerimônias; 
b) no recebimento, expedição e controle da correspondência do Chefe do 
Executivo; 
c) na preparação do expediente diário a ser assinado ou despachado pelo 
Prefeito;

III - orientar, dirigir e fazer executar os serviços que lhe são afetos por lei e de 
acordo com o Plano Geral de Governo; 

IV - acompanhar a tramitação dos projetos na Câmara Municipal; 

V – dirigir as unidades subordinadas; 

VI - desenvolver outras tarefas e atos outorgados pelo Prefeito Municipal. 

Art. 34  – Compete à Assessoria de Comunicação do Gabinete do Prefeito: 

I – auxiliar o Prefeito no atendimento à imprensa; 

II – executar a pesquisa e estudo de informações para divulgação pelo 
Gabinete do Prefeito;

III – redigir textos para divulgação pelo Gabinete do Prefeito; 
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IV – executar outras tarefas correlatas, a critério do Chefe do Gabinete do 
Prefeito Municipal. 

Art. 35 - Compete à Coordenadoria Administrativa e de Controle Orçamentário e 
Financeiro do Gabinete do Prefeito Municipal supervisionar: 

I - o planejamento orçamentário, empenho de valores, emissão de cheques 
e prestação de contas relativas ao Gabinete; 

II - a execução dos contratos e convênios relativos ao Gabinete; 

III - outras tarefas correlatas, a critério do Secretário - Chefe do Gabinete 
do Prefeito Municipal. 

Art. 36 - Compete à Seção Administrativa - Gabinete do Prefeito: 

I - executar e organizar o expediente de processos administrativos no 
gabinete;

II - prover o gabinete dos materiais e equipamentos de escritório 
necessário ao desenvolvimento de suas atividades; 

III - controlar o encaminhamento de questões de recursos humanos 
relativas aos servidores do Gabinete; 

IV - executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador 
Administrativo Financeiro.  

Art. 37 - Compete à Seção de Controle Orçamentário e Financeiro - Gabinete do 
Prefeito:

I - emitir cheques e verificar as prestações de contas; 

II - providenciar empenho dos valores de fornecimentos; 

III - executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador 
Administrativo Financeiro.  

Art. 38 - Compete à Seção de Telefonia, Correio e Recepção: 

I - receber e transferir ligações externas através do sistema central de 
telefonia municipal; 

II - manter controle das contas telefônicas fixas e móveis junto às empresas 
prestadoras de serviço; 
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III - solicitar consertos, religações e alterações de ramais; 

IV - prover, quando requisitado, o suporte necessário para o serviço de 
expedição de correspondências oficiais; 

V - Recepcionar as pessoas com atendimento adequado, promovendo a 
organização na espera para audiência com o Prefeito e/ou Chefe de 
Gabinete;

VI - executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador 
Administrativo Financeiro. 

SUBSEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E UNIDADES 
SUBORDINADAS 

Art. 39 - Compete ao Departamento de Assuntos Legislativos: 

I - trabalhar na sua área de competência para o cumprimento das metas 
estabelecidas no Plano Plurianual do governo; 

II - acompanhar as soluções dos requerimentos aprovados pela Câmara 
Municipal;

III - controlar os prazos legais e minutar respostas a questionamentos 
oriundos da Câmara Municipal; 

IV - preparar audiências públicas de esclarecimento de atos do Poder 
Executivo, quando solicitadas pela Câmara Municipal; 

V - praticar outros atos correlatos em que se faça necessária a sua 
atuação;

VI - ampliar o relacionamento entre o Poder Executivo e os Vereadores; 

VII - executar outras tarefas correlatas, a critério do Prefeito Municipal. 

Art. 40 - Compete à Seção de Atendimento Institucional ao Legislativo: 

I - apoiar o atendimento institucional ao Poder Legislativo; 

II - auxiliar no controle dos prazos legais e respostas a questionamentos 
oriundos da Câmara Municipal; 
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III - apoiar a realização de audiências públicas de esclarecimento de atos 
do Poder Executivo, quando solicitadas pela Câmara Municipal; 

IV - executar outras tarefas correlatas, a critério do Chefe de Departamento 
de Assuntos Legislativos. 

SUBSEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS DA COORDENADORIA DE CERIMONIAL E UNIDADES 
SUBORDINADAS 

Art. 41 – Compete à Coordenadoria de Cerimonial supervisionar: 

I - o planejamento e a organização das cerimônias oficiais; 

II - o desenvolvimento das atividades técnicas e administrativas de 
organização dos eventos; 

III - outras tarefas correlatas, a critério do Prefeito Municipal. 

Art. 42 - Compete à Seção Administrativa - Cerimonial: 

I - executar e organizar os expedientes administrativos da Coordenadoria 
de Cerimonial; 

II - providenciar o agendamento e convites das cerimônias e eventos; 

III - executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador de 
Cerimonial.

Art. 43 - Compete à Seção de Suporte Técnico - Cerimonial: 

I - prover a Coordenadoria de Cerimonial dos materiais e equipamentos de 
escritório necessários ao desenvolvimento das atividades; 

II - executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador de 
Cerimonial.

SEÇÃO III 

DA COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO 
GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS 
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Art. 44 - O Gabinete do Prefeito Municipal compõe-se dos seguintes Cargos em 
Comissão de livre provimento, e funções gratificadas a serem exercidas por funcionários do 
quadro permanente e/ou nomeados: 

I - 1 (um) cargo em comissão de Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal; 

II - 1 (um) cargo em comissão de Assessor Especial do Gabinete; 

III - 1 (um) cargo em comissão de Assessor Executivo de Gabinete do 
Prefeito Municipal; 

IV - 1 (um) cargo em comissão de Assessor de Comunicação do Gabinete 
do Prefeito; 

V - 1 (um) cargo em comissão de Chefe da Divisão de Assuntos 
Legislativos; 

VI - 1 (um) Função gratificada de Coordenador de Cerimonial do Gabinete 
do Prefeito; 

VII - 1 (uma) Função gratificada de Coordenador Administrativo e de 
Controle Orçamentário e Financeiro do Gabinete; 

VII - 1 (uma) função gratificada de Coordenador da Seção de Controle 
Orçamentário e Financeiro – Gabinete do Prefeito; 

VIII - 1 (uma)  função  gratificada  de Chefe da Seção Administrativa – 
Gabinete do Prefeito; 
IX - 1 (uma) função gratificada de Coordenador da Seção Administrativa - 
Cerimonial;

X - 1 (uma) função gratificada de Coordenador da Seção de Suporte 
Técnico da Coordenadoria de Cerimonial; 

XI - 1 (uma) função gratificada de Coordenador da Seção de Telefonia, 
Correio e Recepção. 

Capítulo II 
DA ADMINISTRAÇÃO DE COMUNIDADES 

Art. 45 - A Administração de Comunidades tem por finalidade coordenar e controlar 
as atividades executadas pelos órgãos e Secretarias Municipais nas comunidades, com a 
seguinte área de competência:

Esta edição encontra-se no site: www.santabrigida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Santa Brígida

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZHIVYCX/DQCDKC58NOFF4A

Quinta-feira
27 de Dezembro de 2012

15 - Ano VI - Nº 516



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA 
ESTADO DA BAHIA 
www.santabrigida.ba.gov.br

atendimento@santabrigida.ba.gov.br
C.G.C.: 14.217.368/0001-10 

Praça Pedro Batista, 296, Centro – Santa Brígida / BA. 
Tel.: (75) 3698 – 2151 / 2156 / 2157  

I – Cumprir e fazer cumprir as leis, resoluções, regulamentos e demais atos 
e instruções expedidos pelo Executivo Municipal; 

II – Atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao Prefeito, 
tomando as providências necessárias na área sob sua jurisdição; 

III – Coordenar as atividades locais executadas pelos diversos órgãos da 
Prefeitura e fiscalizar os serviços que lhe são afetos; 

IV – Exercer funções administrativas delegadas pelo Prefeito Municipal em 
áreas sob sua jurisdição; 

V – Prestar contas ao Prefeito das atividades sob sua responsabilidade, 
mensalmente ou quanto lhes forem solicitadas; 

VI – Estreitar o relacionamento com todas as secretarias municipais, na 
busca das melhores soluções para os problemas da Comunidade; 

VII – Exercer outras competências correlatas; 

Parágrafo Único - A Administração de comunidades não apresenta subdivisões em 
sua estrutura interna.

Capítulo III 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Art. 46 - A Procuradoria Geral do Município tem por finalidade exercer a 
representação judicial do Município, a defesa em juízo ou fora dele, de seu patrimônio, seus 
direitos e interesses e assessoramento jurídico aos órgãos de sua administração, com a 
seguinte área de competência:

I – defender e representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do 
Município;

II – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de 
quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais; 

III – promover a expropriação amigável ou judicial de bens declarados de 
utilidade pública, necessidade pública ou interesse social; 

IV – redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, 
contratos e outros documentos de natureza jurídica; 
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V – promover a uniformização da jurisprudência administrativa de forma a 
evitar contradição ou conflito na interpretação das leis e atos 
administrativos;

VI – assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, 
alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral; 

VII – instaurar e participar de inquéritos administrativos e dar-lhes 
orientação jurídica conveniente; 

VIII – manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a 
legislação Federal e Estadual e interesse do Município; 

IX – proporcionar assessoramento jurídico-legal aos órgãos da Prefeitura; 

X – emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo 
Prefeito e Secretários; 

XI – examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento envolva 
matéria de competência do Prefeito ou de outra autoridade do Município; 

XII – promover pesquisa e a regularização dos títulos de propriedade do 
Município;

XIII – exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de 
natureza jurídica; 

XIV – exercer outras competências correlatas; 

Parágrafo Único - A Procuradoria do Município será criada a disciplinada por Lei 
específica que definirá seus cargos e atribuições.

Capítulo IV 
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 47 - A Controladoria Geral do Município tem por finalidade a fiscalização 
contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, o acompanhamento dos programas de 
governo e a avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, com a seguinte área 
de competência: 

I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, no plano 
de governo e nos orçamentos do Município; 

II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
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entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades por entidade de direito privativo; 

III – Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem 
como direitos e dos haveres do Município; 

IV – Promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a 
padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de 
gestão;

V – Prestar informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e 
atividades constantes dos orçamentos do Município; 

VI – Manter registros sobre a composição e atuação da Comissão 
Permanente de Licitação; 

VII – Apurar os fatos qualificados de ilegais, ou de irregulares, formalmente 
apontados, praticados por agentes públicos, propondo as autoridades 
competentes as providências cabíveis; 

VIII – exercer o controle da execução dos orçamentos do Município; 

IX – Estimular as entidades locais da sociedade civil a participar, nas suas 
respectivas localidades, do acompanhamento e fiscalização dos programas 
e obras executadas com recursos do orçamento do Município; 

X – Apoiar o controle externo na sua missão institucional; 

XI – Supervisionar a gestão de Fundos, Programas e Convênios; 

XII – Exercer outras competências correlatas. 

Parágrafo Único - A controladoria Geral do Município não apresenta subdivisão em 
sua estrutura interna. 

Capítulo V 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Art. 48 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças tem por finalidade 
planejar, coordenar e controlar as atividades da administração geral, bem como formular e 
executar a política de recursos humanos, de administração tributária, financeira, orçamentária, 
patrimonial e contábil, com a seguinte área de competência: 
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I – executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação de 
mérito, ao plano de cargos e vencimentos, a proposta de lotação e outras 
de natureza técnica da administração de recursos humanos da Prefeitura; 

II – executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais; 

III – executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros 
funcionais, ao controle de frequência, à elaboração das folhas de 
pagamento e aos demais assuntos relacionados aos prontuários dos 
servidores públicos municipais; 

IV – promover serviços de inspeção da saúde dos servidores municipais 
para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros fins; 

V - promover a realização de licitações para compra de materiais, obras e 
serviços;

VI – executar atividades relativas à padronização, à aquisição, à guarda, à 
distribuição e ao controle do material utilizado; 

VII – executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao 
inventário, à proteção e à conservação dos bens móveis, imóveis e 
semoventes;

VIII – receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e 
documentos da Prefeitura; 

IX – conservar, interna e externamente, prédios, móveis, instalações, 
máquinas de escritório e equipamentos leves; 

X – promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria e 
manutenção da telefonia da Prefeitura; 

XI – executar a Política Fiscal Fazendária do Município; 

XII – cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e 
exercer a fiscalização tributária; 

XIII – administrar a Dívida Ativa do Município; 

XIV – processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da 
administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município; 

XV – manter o controle efetivo dos gastos com combustíveis e lubrificantes, 
destinados à frota de veículos do município; 
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XVI – preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações 
de contas de recursos transferidos para o Município por outras esferas de 
Governo;

XVII – exercer outras competências correlatas. 

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças tem a 
seguinte estrutura básica: 

I - Órgãos da Administração Direta:

a) Departamento de Recursos Humanos; 

1. Divisão de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento; 
2. Divisão de Cadastro e Pagamento; 

b) Departamento de Patrimônio, Receita e Serviços Auxiliares; 

1. Divisão de Serviços Auxiliares; 
2. Divisão de Patrimônio e Regularização Fundiária; 
3. Divisão de Cadastro Econômico; 
4. Divisão de Arrecadação; 
5. Divisão de Fiscalização. 

c) Departamento de Contabilidade; 

1. Divisão de Liquidação de Despesa; 
2. Divisão de Registros Contábeis; 
3. Divisão de Execução Orçamentária. 

Capítulo VI 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

Art. 49 - A Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer tem por finalidade 
desempenhar as funções do Município em matéria de educação, cultura e esporte, com a 
seguinte área de competência: 

I -  formular a política de educação do Município; 

II - propor a implantação da política educacional do Município, levando em 
conta os objetivos de desenvolvimento econômico, política e social; 

III - promover a gestão do ensino público municipal, assegurando o seu 
padrão de qualidade; 
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IV – elaborar planos, programas e projetos de educação, em articulação 
com os órgãos estaduais e federais; 

V – garantir igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola, para crianças e adolescentes portadores de deficiência física; 

VI – garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais 
do Município; 

VII – assegurar aos alunos da zona rural a gratuidade e obrigatoriedade do 
transporte escolar; 

VIII – promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar 
o Sistema Municipal de Educação e adequar o ensino à realidade social; 

IX – instalar, manter e administrar os estabelecimentos escolares a cargo 
do Município; 

X – fixar normas para a organização escolar, didática e disciplinar dos 
estabelecimentos de ensino, incluindo definição do calendário escolar; 

XI – promover o estudo, a negociação e a coordenação de convênios, com 
entidades públicas e privadas, para a implantação de programas e projetos 
na área de Educação; 

XII – elaborar e supervisionar o currículo dos cursos municipais de ensino, 
de acordo com as normas em vigor; 

XIII- desenvolver os serviços de orientação e supervisão técnico-
pedagógica junto aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e de ensino 
fundamental e médio; 

XIV – garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 

XV – proporcionar o ensino regular noturno, adequando às condições do 
educando;

XVI – organizar os serviços de merenda escolar, de material didático e 
outros destinados à assistência ao educando; 

XVII – promover programas de educação para o trânsito, educação 
ambiental e sanitária, bem como programas de primeiros socorros; 
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XVIII- promover o aperfeiçoamento e a atualização dos professores, 
supervisores e demais especialistas em educação; 

XIX – prestar assessoramento técnico-pedagógico aos órgãos da 
Administração Municipal em atividades e campanhas educativas; 

XX – estabelecer convênios com os Governos Federal e Estadual para 
execução de programas especiais de educação; 

XXI – promover, com regularidade, a execução de programas educativos e 
de lazer de interesse da população; 

XXII – elaborar, coordenar e executar programas desportivos e recreativos, 
para maior desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades; 

XXIII – promover o estímulo às atividades desportivas e recreativas; 

XXIV- promover o intercâmbio desportivo com outros centros, objetivando o 
aperfeiçoamento dos padrões dos programas desportivos e a elevação do 
nível técnico; 

XXV- exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer tem a 
seguinte estrutura básica: 

I  - Órgãos Colegiados; 

a) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 
b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

II – Órgãos da Administração Direta; 

a) Departamento de Educação: 
1. Divisão de Educação Infantil; 
2. Divisão de Ensino Fundamental; 
3. Divisão de Apoio Administrativo. 

b) Departamento de Esporte e Lazer 
1. Divisão de Esporte e Lazer. 

Capítulo VII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 
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Art. 50 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem por finalidade planejar, 
coordenar e executar a política de saneamento, fiscalizar o comércio em vias e logradouros 
públicos, o trânsito municipal, a frota de transportes e máquinas, infraestrutura, com a seguinte 
área de competência: 

I - executar atividades concernentes à construção, à manutenção e à conservação 
de obras públicas municipais e instalações para a prestação de serviços à 
comunidade;

II – promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos 
orçamentos, indicando os recursos financeiros necessários para o atendimento das 
respectivas despesas; 

III – verificar a viabilidade técnica do projeto ou obra a ser executada, sua 
conveniência e utilidade para o interesse público, indicando os prazos para o início e 
a conclusão de cada empreendimento; 

IV – promover a construção, pavimentação e conservação das vias urbanas e 
estradas vicinais; 

V – promover a execução de trabalhos topográficos e de desenho indispensáveis às 
obras e aos serviços a cargo da Secretaria; 

VI – executar as atividades de análise e aprovação de projetos de obras públicas e 
particulares;

VII – fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções particulares; 

VIII – fiscalizar o cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; 

IX – promover a execução das atividades relativas á urbanização; 

X - promover e acompanhar a execução dos serviços relativos aos sistemas de 
abastecimento de água e de esgoto; 

XI – promover e acompanhar a execução dos serviços de iluminação pública, no seu 
âmbito de atuação, e/ou em conjunto com os órgãos competentes do Estado, 
quando for o caso; 

XII – promover a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletro-
mecânicos;

XIII – administrar e fiscalizar os funcionamentos dos mercados, feiras livres e 
matadouros;
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XIV – conservar e manter a frota de veículos leves e pesados da Prefeitura bem 
como responsabilizar-se por sua guarda e distribuição; 

XV – exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a seguinte estrutura 
básica: 

I – Órgãos da Administração Direta: 

a) Departamento de Obras, Construção e Manutenção Civil; 
b) Divisão de Construção, Pavimentação e Saneamento; 
c) Divisão de Manutenção de Prédios Públicos, Eletro-Mecânica; 

II - Departamento de Transporte: 

a) Divisão de Licenciamento e Fiscalização; 
b) Divisão de Controle de Tráfego; 
c) Divisão de manutenção e Controle da Frota. 

Capítulo VIII 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Art. 51 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem por finalidade 
planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas a agropecuária, indústria e comércio, 
com a seguinte área de competência: 

I  - propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades industriais, 
comerciais e de serviços do município; 

II – incentivar e orientar a instalação e localização de indústrias que utilizem os 
insumos disponíveis no Município, sem prejuízo ao meio ambiente; 

III – promover a execução de programas de fomento às atividades industriais e 
comerciais compatíveis com a vocação da economia local; 

IV – promover a realização de estudos e a execução de medidas visando o 
desenvolvimento das atividades agropecuárias do Município e sua integração à 
economia local e regional; 

V –  desenvolver programas de desenvolvimento rural e fomento á produção agrícola 
do Município; 
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VI – desenvolver programas de assistência técnica e difundir a tecnologia apropriada 
às atividades agropecuárias; 

VII – apoiar às unidades produtivas do município voltadas para o desenvolvimento 
agrícola, irrigação, ovinocultura e abastecimento de água na área rural; 

VIII – incentivar a instalação de novas atividades produtivas nas áreas de 
caprino/ovinocultura, agricultura e avicultura;

IX – exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo Único - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte 
estrutura básica: 

I - Órgãos da Administração Direta: 

a) Departamento de Fomento Agropecuário; 
b) Núcleo de Recursos Hídricos; 
c) Núcleo de Apoio ao pequeno Produtor; 
d) Núcleo de Apoio as Associações e Cooperativas; 
e) Núcleo de Manutenção do Parque de Exposição e Comercialização de 

Animais; 

II – Divisão de Apoio ao Artesanato e a Meios de Geração de Renda própria. 

a) Divisão de Fomento a Indústria e Comércio. 

Capítulo X 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Art. 52 - A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade planejar, dirigir, 
coordenar e avaliar as atividades de promoção, proteção e recuperação de saúde dos 
munícipes, executadas na forma regulada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com a 
seguinte área de competência: 

I - elaborar, executar e avaliar o Plano Municipal de Saúde, integrando-o aos 
instrumentos de planejamento e gestão da municipalidade, como o Plano Diretor 
de desenvolvimento, o Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
Fiscal do município; 

II – superintender, orientar, controlar e avaliar a execução das atividades de 
assistência médica, odontológica, sanitária e complementar, visando o 
crescimento dos níveis de saúde e qualidade de vida da população; 
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III – dirigir, coordenar, controlar e avaliar as unidades de prestação de serviços de 
saúde no seu território; 

IV – desenvolver o planejamento e a organização da rede de prestação de 
serviços de saúde, observando modelo de assistência regionalizado e 
hierarquizado. Em estreita articulação com as instancias gestoras estadual e 
federal do Sistema Único de Saúde – SUS; 

V – executar as atividades de Vigilância Epidemiológica com vista à detecção de 
quaisquer mudanças dos fatores condicionantes da saúde individual e coletiva a 
fim de prevenir e controlar a ocorrência e a evolução das doenças, surtos e 
epidemias;

VI – executar as atividades de Vigilância promovendo os meios para a 
fiscalização das agressões ao meio físico e ao ambiente, que tenham 
repercussões sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos competentes apara 
controlá-las, desenvolvendo ações normativas e complementares; 

VII – desenvolver ações de saúde do trabalhador participando da fiscalização, da 
avaliação e do controle dos ambientes de trabalho, bem como da assistência aos 
portadores de doenças laborais; 

VIII – executar as atividades de auditoria médica para a fiscalização e controle 
dos procedimentos dos serviços públicos e privados de saúde, que estejam 
agregados como prestadores de serviços de Sistema Único de Saúde do 
Município;

IX – participar da elaboração da política e da execução de atividade de 
saneamento básico, ocupando-se principalmente com as atividades que tenham a 
ver com as melhorias sanitárias simplificadas; 

X  - articular-se com as diversas instancias integradas do Sistema Único de 
Saúde – SUS para a formulação e a execução de política de desenvolvimento de 
recursos humanos para a saúde; 

XI – celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços de 
saúde com vistas a assegurar completa cobertura assistencial à população, 
obedecidas às disposições do sistema Único de Saúde – SUS; 

XII – colaborar com a União e o Estado na execução de atividades que 
ultrapassem os limites de competência exclusivamente municipal, mas que 
tenham a ver com a segurança da saúde da população; 

XIII – executar de forma complementar ao Estado, no âmbito municipal, a política 
de insumos e equipamentos para a saúde; 
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XIV – formar consórcios administrativos intermunicipais que tenham por objeto 
reforçar a ação do Município na prevenção, controle e combate das doenças e 
fortalecer a sua capacidade gestora quanto ao exercício da integralidade, 
complementaridade, transitorialidade e referencia da saúde; 

XV – executar outras as atividades correlatas ao desenvolvimento da saúde no 
município que levem a melhoria de qualidade de vida de seus habitantes.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Saúde tem a seguinte estrutura 
básica: 

I – Órgão Colegiado: 

    a) Conselho Municipal de Saúde; 
    b) Fundo Municipal de Saúde. 

 II – Órgãos da Administração Direta: 

    a) Departamento Controle Administrativo: 

    Núcleo de Apoio e Controle Administrativo: 
    1. Seção de Almoxarifado; 
    2. Seção distribuição de Medicamentos; 

b) Divisão de Avaliação, Controle e Atenção a Saúde: 

1. Núcleo de Saúde comunitária; 
2. Núcleo de Odontologia;  
3. SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
4. Núcleo de Vigilância da Saúde: 

 4.1. Seção de Vigilância Epidemiológica; 
 4.2. Seção de Vigilância Sanitária 

Capítulo XI 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Art. 53 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem por finalidade de 
formulação e execução das políticas públicas para a área da assistência social, em 
consonância com a Lei Federal de Nº 8.742/93 instituída como a Lei Orgânica da Assistência 
Social, complementada pelos demais diplomas que regem a espécie, com a seguinte área da 
competência:

I – Planejar, dirigir, coordenar, executar e controlar serviços, projetos e 
programas que atendem as carências sociais dos indivíduos e grupos, com 

Esta edição encontra-se no site: www.santabrigida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Santa Brígida

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZHIVYCX/DQCDKC58NOFF4A

Quinta-feira
27 de Dezembro de 2012

27 - Ano VI - Nº 516



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA 
ESTADO DA BAHIA 
www.santabrigida.ba.gov.br

atendimento@santabrigida.ba.gov.br
C.G.C.: 14.217.368/0001-10 

Praça Pedro Batista, 296, Centro – Santa Brígida / BA. 
Tel.: (75) 3698 – 2151 / 2156 / 2157  

centralidade na família, a partir de diretrizes, diagnóstico e programação 
instituída na forma de Plano diretor ou Plano Municipal de Ação Social; 

II – Atender a população excluída da vida produtiva na comunidade, em 
situação de risco social e pessoal, por meio de orientação e benefício 
eventual (ajuda concreta que se materializa no encaminhamento a 
serviços, doações, apoio financeiro e outros), de acordo com critérios pré-
estabelecidos; 

III – Encaminhar os portadores de severa deficiência, sem condição de 
subsistência pessoal nem familiar e a população de idosos acima de 65 
anos de idade, sem qualquer vínculo de trabalho, para o recebimento do 
benefício continuado – não contribuído – da previdência social; 

IV – Oferecer apoio jurídico e psico-social a indivíduos, grupos e famílias, 
necessitando de orientação na área do direito, previdência e assistência; 

V – Promover mutirões, campanhas de mobilização e trabalho sócio 
educativo que atendam as questões relacionadas com a migração 
desordenada, habitação, trabalho e prostituição infantil, violência na família, 
segurança, esporte e lazer, em estreita articulação com as demais 
Secretarias setoriais do Município; 

VI – Incentivar a criação de associações e cooperativas, objetivando a 
formação de grupos, que estimule e produza serviços de promoção e 
proteção social na comunidade, assim como de formação de mão de obra 
e geração de renda; 

VII – Manter articulação com entidades de assistência social e de direitos 
humanos, das instâncias do governo estadual e federal e com as não 
governamentais, na bisca de captação de recursos e apoio técnico; 

VIII – Conceder licença de funcionamento a entidades sociais em 
funcionamento no Município, mantendo cadastro atualizado das existentes, 
para monitorar e avaliar o tipo de assistência que está sendo oferecido às 
crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência, famílias, 
migrantes e qualquer outro membro da comunidade excluído do processo 
de desenvolvimento social; 

IX – Celebrar convênios e contratos de parceria com serviços e entidades 
comunitárias assistenciais, culturais, esportivas, religiosas, entidades 
filantrópicas e demais instituições da área social, no sentido de fortalecer o 
Sistema de Assistência Social do Município; 
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X – Realizar estudos e pesquisas que identifiquem as mais significativas da 
qualidade de vida dos residentes no Município, em especial das crianças, 
adolescentes e idosos, para a definição das prioridades de intervenção 
social, guardadas a correspondência entre a necessidades e viabilidade 
das ações; 

XI – Exercer outras competências correlatas. 

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem a seguinte 
estrutura básica:

I – Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Assistência Social; 
b) Conselho dos Direitos da criança e adolescente; 
c) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
d) Conselho de Assistência ao Idoso. 

II – Órgãos de administração Direta: 

a) Departamento de Benefícios Sociais. 
1. Núcleo de Assistência Social; 
2. Núcleo de Assistência Previdenciária; 

b) Departamento de Apoio à Unidades Assistenciais 
1. Núcleo de Acompanhamento às Unidades Assistenciais; 

c) Departamento de Programa e Projetos 
1. Núcleo de Acompanhamento e execução dos Programas Sociais; 
2. Núcleo de Apoio ao Trabalhador: 
3. Seção de Formação Mão de Obras e Geração de Renda; 
4. Seção de Identificação; 
5. Seção de Serviço Militar; 
6. Seção de CTPS.

Capítulo XII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLANGE 

Art. 54 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLANGE, órgão de 
atuação instrumental integrante da administração direta da Prefeitura Municipal de Santa 
Brígida, tem por finalidade a supervisão técnica, controle e coordenação do Sistema de Gestão 
Financeira e de Planejamento, bem como auxilia a Secretaria de Administração na fixação das 
diretrizes orçamentárias e a sua execução, além de garantir a aplicabilidade da plena gestão 
das ações econômico-financeiras e de gestão administrativa, do Município. 
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Art. 55 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLANGE, tem por 
finalidade: 

I - a coordenação do processo de planejamento e execução orçamentária e 
financeira; 

II - a elaboração, em conjunto com a Secretaria de Administração, do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos anuais; 

III - o acompanhamento, controle e a avaliação da execução orçamentária, 
financeira, patrimonial e contábil, bem como de planos, programas e 
projetos da Administração Municipal; 

IV - o controle de convênios, contratos e das operações de créditos 
firmados pelo Município; 

V - a gestão e o controle da execução dos recursos financeiros; 

VI - o controle, acompanhamento e avaliação sistemática do desempenho 
da ação programática dos órgãos e entidades municipais relativa ao 
orçamento.

TÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA 

Art. 56 - À SEPLANGE, para a consecução de suas finalidades, compete: 

I - o levantamento e a proposição da programação das despesas de 
custeio e de capital para elaboração do orçamento anual do Município, 
relativamente aos gastos com pessoal, material, serviços e encargos, 
instalações, material permanente e equipamentos para atender às 
atividades dos órgãos e entidades municipais; 

II - a proposição de normas e procedimentos para controle, registro e 
acompanhamento dos gastos públicos e a análise da viabilidade de 
instituição e manutenção de fundos especiais e a fixação de normas 
administrativas para seu funcionamento e controle de sua gestão; 

III - a manutenção e a atualização do Plano de Contas Único para os 
órgãos municipais e a aprovação dos planos de contas das entidades da 
administração indireta da Prefeitura; 

IV - o acompanhamento do processamento do pagamento das despesas, 
da movimentação das contas bancárias da Prefeitura, bem como o repasse 
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de recursos ao Poder Legislativo e a realização das transferências 
constitucionais e voluntárias, conferidos à Secretaria de Administração, 
conforme termos específicos; 

V - o estabelecimento da programação financeira de desembolso, a 
uniformização e a padronização de sistemas, procedimentos e formulários 
aplicados utilizados na execução financeira e a promoção de medidas 
asseguradoras do equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas 
municipais;

VI - a proposição dos quadros de detalhamento da despesa orçamentária 
dos órgãos, entidades e fundos das administrações direta e indireta; 

VII - a participação na elaboração dos projetos da lei de diretrizes 
orçamentárias, da lei orçamentária anual e do orçamento plurianual do 
Município, observadas as normas da Constituição Federal e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como a elaboração dos atos de 
suplementação e de abertura de créditos adicionais ao orçamento; 

VIII - o acompanhamento da execução orçamentária municipal, por meio da 
manutenção de registros da utilização dos recursos orçamentários 
alocados ao atendimento das despesas de custeio e capital dos órgãos e 
entidades da Prefeitura Municipal; 

IX - a formulação e a coordenação do planejamento municipal, mediante 
orientação normativa e metodológica aos demais órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, na concepção e no desenvolvimento das 
respectivas programações orçamentárias; 

X - o cadastramento e o acompanhamento da execução de convênios em 
que forem convenientes órgãos ou entidades do Município, bem como a 
avaliação da fixação de contrapartidas que utilizam recursos humanos, 
financeiros ou materiais de órgãos ou entidades do Poder Executivo 
Municipal;

XI - o acompanhamento de programas conjunturais, setoriais e 
intersetoriais da Administração Municipal e das ações das secretarias 
municipais e demais órgãos e entidades da Prefeitura Municipal; 

XII - a coordenação e acompanhamento das ações setoriais desenvolvidas 
pelos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal e avaliação da 
capacidade de geração de receita e de aplicação dos recursos públicos, 
visando ao controle do cumprimento das prioridades da Administração 
Municipal;
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XIII – o acompanhamento das atividades de controle interno da 
administração financeira, patrimonial, orçamentária e contábil dos órgãos e 
entidades da Prefeitura Municipal, também dos fundos municipais e dos 
convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou 
transferências voluntárias à conta do orçamento municipal; 

XIV - o acompanhamento e a avaliação dos resultados das ações setoriais, 
a inspeção e a realização de auditorias, bem como a proposição da 
aplicação de sanções, conforme legislação específica, a gestores e 
agentes inadimplentes; 

XV - a apuração de denúncias relativas a irregularidades ou ilegalidades 
praticadas na execução orçamentária e financeira por órgãos, entidades ou 
agentes públicos municipais, dando ciência ao Prefeito Municipal, ao 
interessado e ao titular do órgão ou entidade, sob pena de 
responsabilidade solidária; 

XVI - a coordenação dos meios informatizados e do tratamento de 
informações gerenciais para permitir a avaliação sistemática e o 
acompanhamento do desempenho dos órgãos e entidades da 
Administração Municipal na consecução dos seus objetivos, planos, 
programas e atividades; 

XVII - o planejamento e a coordenação das atividades relativas à 
tecnologia de informações, no que tange à sistemática, modelos, técnicas e 
ferramentas; 

XVIII - a coordenação das atividades de formulação e execução das 
políticas de planejamento físico-territorial do Município. 

XIX – aplicar e acompanhar metas pré-estabelecidas para a gestão de 
forma periódica. 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA OPERACIONAL 

Art. 57 - A SEPLANGE tem a seguinte estrutura operacional: 

I - direção superior:

a) Secretário Municipal. 

II - direção superior operacional: 

a) Diretor Operacional.  

III - unidade de assessoramento: 
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a) Assessoria Especial. 

IV - unidades de gestão operacional: 

a) Divisão de Controle - DICON: 

1 - Núcleo de Acompanhamento e Controle da      Despesa - NAD. 

2 - Núcleo de Controle de Contratos e Convênios - NUCONV. 

3 - Núcleo de Análise e Prestação de Contas - NAPC 

b) Departamento de Execução Orçamentária e Prestação de Contas - 

DEXOR: 

1 - Núcleo de Execução Orçamentária – NUVEX 

2 – Núcleo de Contabilidade e Prestação de Contas - NUCONT. 

c) Divisão de Planejamento - DIPLAN: 

1 - Núcleo de Planejamento e Programação Orçamentária - NPPO: 

2 - Núcleo de Projetos e Captação de Recursos - NPCR: 

V - unidade de gestão administrativa e financeira: 

a) Grupo de Administração, Planejamento e Finanças - GPLANFI. 

VI - entidades da administração indireta vinculadas: 

a) Instituto Municipal da Tecnologia da Informação - IMTI. 

TÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

CAPÍTULO I 
DA DIRETORIA OPERACIONAL E SUAS UNIDADES 

Seção I 
Da Diretoria Operacional 

Art. 58 - Diretoria Operacional, subordinada diretamente ao Secretário Municipal, 
compete:

I - prestar assistência ao Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e 
Controle em suas atribuições e nos assuntos de natureza administrativa, 
técnica, jurídica, controle de despesas de pessoal e de gestão 
orçamentária, econômica e financeira; 
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II - coordenar o relacionamento social e político da Secretaria e responder 
pela articulação dos contatos institucionais do Secretário Municipal; 

III - promover a articulação da Secretaria com os demais órgãos e 
entidades da Prefeitura de Campo Grande; 
IV - coordenar e controlar o fluxo de informações de interesse do Secretário 
Municipal e do Secretário-Adjunto e orientar os serviços de recepção, 
agenda de compromissos e atendimento direto ao Secretário Municipal; 

V - receber e distribuir a correspondência oficial, preparar e controlar 
expedientes, correspondências e outros documentos para 
encaminhamento ou despacho do Secretário Municipal; 

VI - controlar o recebimento e o encaminhamento de correspondências 
destinadas à SEPLANGE, efetuando a sua devida seleção e distribuição 
interna;

VII - estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitucional com 
órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área de 
competência da SEPLANGE. 

Seção II 
Da Assessoria Especial 

Art. 59 - À Assessoria Especial, subordinada diretamente ao Diretor Operacional, 
compete:

I - prestar assessoramento jurídico ao Secretário Municipal, ao Secretário-
Adjunto e às demais unidades da Secretaria; 

II - emitir pareceres de natureza jurídica sobre matérias que lhe sejam 
submetidas para exame; 

III - elaborar estudos e emitir pareceres de natureza eminentemente 
jurídica quando solicitados pelo Secretário ou pelo Diretor Operacional; 

IV - examinar previamente, quando solicitado, quanto aos aspectos formais 
e legais, anteprojetos e minutas de atos administrativos de efeitos internos 
ou externos, de competência da SEPLANGE, antes de serem 
encaminhados ao Prefeito Municipal; 

V - prestar informações e emitir parecer em processos e expedientes que 
lhe sejam submetidos pelo Secretário Municipal ou pelo Diretor 
Operacional;
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VI - orientar na elaboração e exame de contratos, convênios e acordos em 
que a Secretaria seja partícipe, emitindo parecer sobre as implicações de 
natureza jurídica e legal; 

VII - prestar e solicitar informações e articular–se com a Procuradoria–
Geral do Município, cumprindo normas e procedimentos operacionais 
estabelecidos por esse órgão; 

VIII - sugerir ao Secretário Municipal ou ao Diretor Operacional, quando 
entender necessário, o encaminhamento de processos em tramitação na 
Secretaria à Procuradoria-Geral do Município; 

IX - elaborar minutas de acordos, convênios e contratos de interesse da 
SEPLANFIC, encaminhando-as à apreciação da Procuradoria-Geral do 
Município, quando determinado na legislação ou pelo Secretário Municipal 
de Planejamento, Finanças e Controle; 

X - orientar e coordenar as unidades internas na elaboração de respostas e 
concessão de informações a diligências ou recursos ao Tribunal de Contas 
do Estado, relacionadas às atividades e competências da SEPLANGE; 

XI - prestar assessoramento técnico ao Secretário e ao Diretor 
Operacional;

XII - desenvolver atividades técnicas, no âmbito da Secretaria, subsidiando 
e propondo o redimensionamento das ações, quando necessário; 

XIII - manter articulação com as unidades operacionais da Secretaria para 
obter informações necessárias à elaboração de documentos técnicos sobre 
a SEPLANGE; 

XIV - coletar dados e informações relevantes para formulação de 
programas e projetos, também para elaboração de documentos de 
divulgação, propostas e ações da SEPLANGE; 

XV - prestar apoio técnico às unidades da Secretaria na formulação e 
elaboração de programas e projetos; 

XVI - estudar assuntos não regulamentados, formulando alternativas, 
elaborando documentos e subsidiando a tomada de decisões; 

XVII - consolidar os relatórios gerenciais dos diversos setores e apresentar 
o relatório geral das atividades administrativas, por solicitação do 
Secretário ou Diretor Operacional; 
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XVIII - elaborar e revisar projetos de lei e respectivas mensagens, decretos, 
instruções normativas e documentos congêneres; 

XIX - implantar e coordenar programas de planejamento estratégico, no 
âmbito da Secretaria, de acordo com o plano de governo; 

XX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Seção III 
Do Grupo de Administração, Planejamento e Finanças 

Art. 60 - Ao Grupo de Administração, Planejamento e Finanças - GPLANFI, 
subordinado diretamente ao Diretor Operacional, compete, no âmbito da Secretaria: 

I - acompanhar, controlar e executar todas as atividades relativas à 
administração de pessoal, como controle de frequência, afastamento, 
organização de documentação pertinente, registro de vida funcional e suas 
alterações, compatibilizando-as mensalmente com a folha de pagamento, e 
ao setor competente; 

II - acompanhar, controlar e executar as atividades relativas aos serviços 
administrativos, bem como protocolo e contratos de prestação de serviços 
diversos;

III - elaborar o pedido de aquisição de materiais (PAM) e o pedido de 
prestação de serviços (PPS), solicitando abertura de processo; 

IV - manter atualizado o registro dos fornecedores de materiais, de maior 
utilização pelas unidades da SEPLANGE, para agilização da cotação de 
preços;

V - proceder ao levantamento e controle dos materiais necessários ao 
desenvolvimento das atividades das diversas unidades da Secretaria; 

VI - receber e conferir os materiais, controlando sua distribuição às 
unidades da Secretaria; 

VII - acompanhar os procedimentos licitatórios de materiais e serviços de 
interesse da SEPLANGE; 

VIII - manter organizado o cadastro e termos de responsabilidade dos bens 
móveis de cada unidade da Secretaria; 
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IX - elaborar a proposta orçamentária da SEPLANGE, em consonância 
com as diretrizes do Sistema de Planejamento; 

X - acompanhar, controlar e avaliar a execução da proposta orçamentária, 
de acordo com o orçamento aprovado para a Secretaria; 

XI - elaborar e acompanhar a tramitação dos pedidos de suplementação 
orçamentária;

XII - orientar, controlar e supervisionar a utilização dos recursos financeiros 
destinados à realização de despesas; 

XIII - providenciar suprimentos de fundos, diárias ou suprimentos para 
viagens e expedição de passagens, bem como a realização da prestação 
de contas; 

XIV - apoiar a elaboração de relatório anual das atividades desenvolvidas 
pela Secretaria; 

XV - apoiar a comissão organizadora do concurso IPTU DÁ PRÊMIOS e/ou 
outros programas de incentivo à arrecadação municipal; 

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

CAPÍTULO II 
DA DIVISÃO DE CONTROLE E SUAS UNIDADES 

Seção I 
Do Núcleo de Controle 

Art. 61 - Ao Departamento de Controle, subordinado diretamente ao Secretário 
Municipal, compete: gerir, coordenar, controlar e orientar as atividades da Prefeitura, 
relacionadas ao acompanhamento e controle das despesas, dos contratos, dos convênios e 
das operações de créditos contratadas pelo município, bem como a análise e prestação de 
contas, observada a legislação pertinente aplicável a esse segmento. 

Subseção I 
Do Núcleo de Acompanhamento e Controle da Despesa 

Art. 62 - À Divisão de Acompanhamento e Controle da Despesa - DIAD, 
subordinada diretamente ao Departamento de Controle, compete: 
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I - recepcionar e analisar o PAM/PPS com base no enquadramento da 
despesa, função programática, Projeto/Atividade, de acordo com o 
orçamento em execução e aprovado por lei no exercício anterior;

II - encaminhar, após análise, o PAM/PPS sem restrições ao titular da 
SEPLANGE para a sua aprovação e autorização da reserva orçamentária; 

III - enviar o PAM/PPS autorizados à Divisão de Execução Orçamentária - 
DIXOR, para a emissão de seu registro no sistema orçamentário/financeiro 
- Argyros;

IV - efetuar a análise dos procedimentos para aquisição de material ou 
produto, equipamento ou contratação de serviços diversos; 

V - analisar o processo para liquidação da despesa, verificando direito 
adquirido pelo credor, conforme o art. 63 da Lei 4.320/64, tendo por base 
os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito; 

VI - efetuar o registro de liquidação da despesa (LQ) e a inclusão da via e o 
seu despacho, a seguir paginando o processo da despesa, pelo sistema de 
controle de processos - Argos, enviando-o ao Departamento do Tesouro – 
SEPLANGE; 

VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Subseção II 
Do Núcleo de Controle de Contratos e Convênios 

Art. 63 - O Núcleo de Controle de Contratos e Convênios - NUCONV, subordinado 
diretamente à Divisão de Controle, compete: 

I - controlar, orientar e acompanhar os contratos e os convênios firmados 
pelo Município, quanto à elaboração, plano de aplicação, execução, 
vigência e prestação de contas; 

II - acessar o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI) referente aos recursos de convênios; 

III - controlar, calcular, acompanhar e providenciar o pagamento dos 
contratos e de operações de créditos do Município; 

IV - cadastrar, acompanhar e atualizar as certidões, os certificados, as 
declarações e demais documentos da Prefeitura Municipal, necessários 
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para celebração de convênios, contratos de empréstimos e outros atos que 
requerem os referidos documentos; 

V - emitir relatórios de acompanhamento e de controle dos contratos, dos 
convênios e da dívida pública municipal; 

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Subseção III 
Do Núcleo de Análise e Prestação de Contas 

Art. 64 - O Núcleo de Análise e Prestação de Contas - NAPC, subordinado 
diretamente à Divisão de Controle, compete: 

I - examinar, acompanhar e observar o fiel cumprimento da legislação 
vigente;

II - orientar os setores financeiros e administrativos quanto à legislação 
vigente;

III - orientar, examinar, controlar e cadastrar no sistema argyros as
prestações de contas dos suprimentos de fundos, convênios e diárias; 

IV - analisar os documentos comprobatórios das despesas realizadas nas 
prestações de contas dos suprimentos de fundos, convênios e diárias; 

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

CAPÍTULO III 
DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

E PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS UNIDADES 

Seção I 
Do Departamento de Execução Orçamentária 

e Prestação de Contas 

Art. 65 - Ao Departamento de Execução Orçamentária e Prestação de Contas - 
DEOPC, subordinado diretamente ao Secretário Municipal, compete: gerir, coordenar, controlar 
e orientar as atividades da Prefeitura, relacionadas à execução orçamentária, contabilidade e 
prestação de contas, observada a legislação pertinente aplicável a esse segmento. 
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Subseção I 
Da Divisão de Execução Orçamentária 

Art. 66 - À Divisão de Execução Orçamentária, subordinada diretamente ao 
Departamento de Execução Orçamentária e Prestação de Contas, compete planejar, organizar 
e acompanhar as atividades da área de sua atuação, devidamente especificadas na 
competência do Núcleo que lhe é subordinado. 

Unidade Única 
Do Núcleo de Execução Orçamentária 

Art. 67 - Ao Núcleo de Execução Orçamentária - NEO, subordinado diretamente à 
Divisão de Execução Orçamentária, compete: 

I - acompanhar a execução e o controle do orçamento em todos os órgãos; 

II - levantar, mensalmente, a demonstração da execução orçamentária, 
evidenciando as diferenças verificadas; 

III - controlar os compromissos a créditos orçamentários e os concedidos 
por meio de convênio;  

IV - impugnar, mediante representação à autoridade competente, quaisquer 
atos referentes à despesa sem a existência de crédito ou quadro imputada 
a dotação imprópria; 

V - acompanhar a descentralização dos recursos financeiros que forem 
destinados à execução da despesa orçamentária dos órgãos; 

VI - emitir as reservas orçamentárias das Unidades Gestoras - UGs, a partir 
das PAMs e PPSs autorizadas; 

VII - emitir as notas de empenho das UGs que compõem a administração 
direta;

VIII - lançar e acompanhar as cotas financeiras no ano por Unidade 
Gestora, efetuando o contingenciamento quando necessário; 

IX - solicitar às UGs as previsões de execução das despesas de custeio, 
sempre que for necessário; 

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.
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Seção II 
Do Núcleo de Contabilidade e Prestação de Contas 

Art. 68 - O Núcleo de Contabilidade e Prestação de Contas - NCPC, subordinado 
diretamente à Divisão de Execução Orçamentária e Prestação de Contas, atua em conjunto 
com a Secretaria de Administração e Finanças, onde lhe compete: 

I - registrar analítica e sistematicamente os atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, mantendo a escrituração em perfeita 
ordem, bem como conferir, arquivar e manter atualizada a documentação 
dos atos contabilizados, de forma a permitir o atendimento a qualquer 
informação solicitada; 

II - elaborar balancetes, balanços e demonstrativos contábeis; 

III - apresentar aos chefes dos órgãos o atraso ou não recebimento de 
elemento para escrituração ou controle; 

IV - separar e revisar, sob o ponto de vista legal, os documentos 
escriturados, verificando se foram obedecidas as normas técnicas, 
contábeis e financeiras de maneira a permitir o levantamento das tomadas 
de contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis pela 
movimentação de dinheiro, valores ou bens públicos, visando a sua 
salvaguarda;

V - preservar a inscrição nominal dos responsáveis contábeis e 
ordenadores de despesas das autarquias e dos fundos municipais, 
mantendo sobre eles controles específicos e promover, nos casos previstos 
em lei, as tomadas de contas desses responsáveis; 

VI - fornecer subsídios para elaboração da proposta orçamentária, pedidos 
de créditos adicionais e suplementares; 

VII - utilizar o plano de contas, classificar e codificar toda a documentação; 

VIII - emitir a nota de lançamento dos registros contábeis; 

IX - analisar as contas de pessoal, fornecedores, restos a pagar, 
consignações, recursos da união, material de consumo, material 
permanente e contratos, assim como realizar os necessários ajustes e 
correções;

X - analisar, acompanhar e avaliar os procedimentos das UGs nas ações 
das execuções orçamentária, financeira e contábil; 
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XI - analisar os relatórios gerados e monitorar os procedimentos 
executados nas áreas afins do Departamento e UGs descentralizadas; 

XII - elaborar as prestações de contas de convênios realizados com o 
Estado, União e outros, em conformidade com a legislação pertinente; 

XIII - fornecer e manter atualizadas as informações contábeis junto aos 
órgãos públicos estaduais e federais; 

XIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

CAPÍTULO IV 
DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SUAS UNIDADES 

Seção I 
Da Divisão de Planejamento 

Art. 69 - À Divisão de Planejamento - DIPLAN, subordinada diretamente ao 
Secretário Municipal, compete:

I - gerir, coordenar, controlar e orientar as atividades da Prefeitura, 
relacionadas ao planejamento, programação orçamentária, projetos e 
captação de recursos, observada a legislação pertinente aplicável a esse 
segmento.

Subseção I 
Do Núcleo de Planejamento e Programação Orçamentária 

Art. 70 - O Núcleo de Planejamento e Programação Orçamentária - NPPO, 
subordinado diretamente à Divisão de Planejamento, compete: planejar, organizar e 
acompanhar as atividades da área de sua atuação, devidamente especificadas na competência 
do Núcleo que lhe é subordinado. 

Unidade Única 
Do Núcleo de Programação Orçamentária 

Art. 71 - Ao Núcleo de Programação Orçamentária - NPO, subordinado diretamente 
à Divisão de Planejamento e Programação Orçamentária, compete: 

I - sistematizar informações para subsidiar a elaboração da proposta da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (L0A) e do 
Plano Plurianual de Investimentos (PPA) da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande;
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II - elaborar e acompanhar a execução do Plano Plurianual (PPA), a 
proposta orçamentária, a LDO e LOA do Município; 

III - preparar subsídios para reunião com as Unidades Gestoras - UGs, 
visando orientá–las na elaboração do PPA, LDO e LOA; 

IV - analisar e consolidar os dados do PPA, LDO e LOA, lançados pelas 
UGs, no sistema orçamentário via web;

V - orientar os gestores quanto ao cadastramento de senhas, junto ao 
Instituto Municipal de Tecnologia da Informação - IMTI, e acesso ao 
sistema orçamentário, via web, realizando os encaminhamentos; 

VI - integrar e capacitar os gestores das unidades em relação à elaboração 
do PPA, LDO e LOA; 

VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Subseção II 
Do Núcleo de Projetos e Captação de Recursos 

Art. 72 - O Núcleo de Projetos e Captação de Recursos - NPOR, subordinado 
diretamente à Divisão de Planejamento, compete:

I - planejar, organizar e acompanhar as atividades da área de sua atuação, 
devidamente especificadas nas competências dos Núcleos que lhe são 
subordinados.

Unidade I 
Do Núcleo de Planejamento 

Art. 73 - Ao Núcleo de Planejamento - NPL, subordinado diretamente à Divisão de 
Projetos e Captação de Recursos, compete: 

I - elaborar e supervisionar o relatório de atividades anuais dos órgãos do 
Município;

II - efetuar o planejamento estratégico no âmbito da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Finanças e Controle; 

III - participar das atividades relativas aos Programas Estruturantes da 
Prefeitura Municipal; 
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IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

Unidade II 
Do Núcleo de Captação de Recursos 

Art. 74 - Ao Núcleo de Captação de Recursos - NCR, subordinado diretamente à 
Divisão de Planejamento, compete: 

I - orientar e elaborar, quando necessário, projetos de captação de 
recursos da Prefeitura Municipal, com vistas ao desenvolvimento 
econômico e sustentável do Município e à melhoria da qualidade de vida da 
população; 

II - efetuar consultas via web, aos órgãos competentes, identificando 
oportunidades de captação de recursos; 

III - cadastrar, credenciar e orientar os gestores de convênios e contratos 
de repasse da Prefeitura Municipal, visando ao acesso e à 
operacionalização no Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de 
Repasse - SICONV; 

IV - analisar a viabilidade de implementação de novos projetos; 

V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua 
competência.

CAPÍTULO VI 
DAS COMPETÊNCIAS COMUNS DAS UNIDADES 

Art. 75 - Às unidades integrantes da estrutura operacional da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão, compete: 

I - coordenar reuniões ou grupos de trabalho, de estudos relativos aos 
assuntos da respectiva área de atuação; 

II - cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanadas dos órgãos 
superiores e das normas regulamentadoras de sua área de atuação.

TÍTULO IV 
DOS TITULARES DE DIREÇÃO, GERÊNCIA E CHEFIA 

CAPÍTULO I 
DOS TITULARES 
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Art. 76 - A SEPLANGE, será dirigida por um Secretário Municipal, com a 
colaboração de um Diretor Operacional, e as unidades de sua estrutura serão assim dirigidas: 

I - os Departamentos, por Diretores de Departamento; 

II - as Divisões, por Chefes de Divisão; 

III - o Grupo, por Chefe de Grupo; 

IV - os Núcleos, por Chefes de Núcleo. 

CAPÍTULO II 
DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 77 - Os titulares das unidades da Secretaria serão substituídos, em suas 
ausências ou impedimentos: 

I - o Secretário Municipal, pelo Diretor Operacional; 

II - o Diretor Operacional, por um Diretor de Departamento, indicado pelo 
Secretário Municipal; 

III - os Diretores de Departamento, por um Chefe de Divisão indicado pelo 
titular da SEPLANGE; 

IV - os Chefes da Divisão, os Chefes de Grupo e Chefes de Núcleos por 
um servidor lotado na respectiva unidade e indicado pelo titular da 
SEPLANGE. 

Parágrafo Único - As substituições processar-se-ão de acordo com a legislação 
pertinente.

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES DAS UNIDADES 

Seção I 
Do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

Art. 78 - Ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão cabem as seguintes 
atribuições: 

I - supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de 
sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da administração; 
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II - aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de 
execução e desembolso da Secretaria; 

III - autorizar a realização de despesas, observando os limites previstos na 
legislação específica; 

IV - autorizar, conforme competência prevista na legislação, concessão de 
direitos e vantagens aos servidores municipais; 

V - apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico de sua 
Secretaria;

VI - apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de 
sua gestão ao Prefeito, indicando os resultados alcançados; 

VII - estabelecer diretrizes, normas e mecanismos para a 
operacionalização das atividades sob sua responsabilidade, que 
assegurem a eficiência e a eficácia dos resultados; 

VIII - expedir resoluções, regulamentos e instruções para execução das leis 
e demais atos administrativos relativos a assuntos da Secretaria; 

IX - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo 
Prefeito;

X - referendar decretos, estabelecendo mecanismos e normas que visem à 
racionalização e à ordenação das atividades e serviços da sua área de 
atuação;

XI - orientar, supervisionar e avaliar as atividades de entidade que lhe é 
vinculada; 

XII - representar oficialmente o Prefeito, quando designado para esse fim; 

XIII - promover medidas destinadas à obtenção de recursos, objetivando a 
implantação dos programas de trabalho da Secretaria; 

XIII - assessorar o Prefeito em assuntos de competência da Secretaria; 

XV - encaminhar ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos ou outros atos 
normativos elaborados pela Secretaria; 

XVI - propor ao Prefeito indicações para o provimento de cargo em 
comissão no âmbito da Secretaria; 
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XVII - celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares, mediante 
delegação do Prefeito, bem como acompanhar sua execução propondo 
alterações dos seus termos ou sua denúncia; 

XVIII - comparecer à Câmara, quando convocado, para prestar 
informações;

XIX - constituir comissões consultivas de especialistas ou grupos de 
trabalho, para a execução de atividades de caráter transitório dispondo 
sobre sua competência e duração; 

XX - delegar atribuições aos seus subordinados. 

Seção II 
Do Diretor Operacional 

Art. 79 - Ao Diretor Operacional cabem as seguintes atribuições: 

I - promover, por delegação do Secretário Municipal, a administração geral 
da Secretaria, coordenando as atividades de forma a assegurar a eficácia e 
a otimização de sua execução; 

II - assistir ao Secretário em sua representação e contatos com 
organizações dos setores públicos e privados e com o público em geral; 

III - auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades da 
Secretaria;

IV - orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades das unidades 
que lhe são diretamente vinculadas; 

V - orientar, supervisionar, dirigir e fornecer as diretrizes para realização 
das atividades de controle interno da administração financeira, patrimonial, 
execução orçamentária e contábil dos órgãos e entidades da PMCG, bem 
como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que 
recebem subvenções ou transferências voluntárias à conta do orçamento 
municipal;

VI - orientar, supervisionar, dirigir e fornecer as diretrizes para elaboração 
do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA) da Prefeitura Municipal; 

VII - orientar, supervisionar, dirigir e fornecer as diretrizes para elaboração 
do Relatório Anual de Atividades da Prefeitura Municipal; 
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VIII - assistir ao Secretário no despacho do expediente e auxiliá-lo no 
exame e encaminhamento dos assuntos de sua atribuição; 

IX - transmitir às unidades da Secretaria as determinações, ordens e 
instruções do Secretário; 

X - responder pela Secretaria na ausência ou impedimento do Secretário;  

XI - promover reuniões de estudo e orientações técnicas e administrativas 
para orientação das unidades da Secretaria; 

XII - zelar pelo cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos 
para o desenvolvimento das atividades da Secretaria; 

XIII - exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos pelo Secretário. 

Seção III 
Dos Diretores de Departamentos 

Art. 80 - Aos Diretores de Departamentos cabem as seguintes atribuições: 

I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar a execução e avaliação das 
ações a serem desenvolvidas pela unidade sob sua responsabilidade; 

II - estabelecer diretrizes e prioridades para a realização das atividades a 
serem executadas pelas unidades que lhe são subordinadas; 

III - encaminhar as propostas de normas, mecanismos, procedimentos e 
prazos para a consecução das atividades da sua área de atuação; 

IV - submeter ao Secretário Municipal o programa de trabalho da unidade 
sob sua responsabilidade; 

V - prestar assessoramento ao Secretário na área de sua competência; 

VI - promover a integração das unidades sob sua coordenação, para 
assegurar a concretização das metas propostas; 

VII - promover estudos destinados ao aperfeiçoamento dos recursos 
humanos sob sua coordenação; 

VIII - planejar, coordenar e supervisionar os programas e projetos da 
respectiva unidade; 
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IX - orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas unidades 
subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas; 

X - propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, acordos e 
atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, para 
desenvolver atividades, projetos ou ações na respectiva área de atuação; 

XI - propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos de 
trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a execução de 
atividades especiais; 

XII - organizar servidores que lhe são subordinados para o 
desenvolvimento de trabalho em equipe; 

XIII - propor ao Secretário medidas objetivando melhor desenvolvimento 
dos programas, projetos e atividades sob sua direção; 

XIV - apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, relatório 
técnico de desempenho das suas atividades, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos; 

XV - coordenar a elaboração de relatórios das atividades desenvolvidas 
nas unidades sob sua responsabilidade; 

XVI - convocar e presidir reuniões de interesse das unidades sob sua 
responsabilidade; 

XVII - efetuar a previsão de necessidade de recursos tecnológicos, 
humanos, materiais e financeiros da área ou unidade de sua 
responsabilidade; 

XVIII - avaliar, continuamente, o desempenho dos servidores sob sua 
subordinação, verificando eventuais necessidades de capacitação 
profissional e desenvolvimento pessoal; 

XIX - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário 
Municipal.

Seção IV 
Dos Chefes de Divisão e de Grupo 

Art. 81 - Aos Chefes de Divisão e do Grupo de Administração, Planejamento e 
Finanças cabem as seguintes atribuições: 
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I - orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução e avaliação das 
atividades a serem desenvolvidas na área de sua competência; 

II - estabelecer diretrizes, procedimentos e prioridades na realização das 
atividades, para a manutenção da regularidade e aperfeiçoamento dos 
serviços;

III - manter seus superiores imediatos informados sobre as atividades 
executadas e as em desenvolvimento; 

IV - zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas e atos 
regulamentares aos quais está tecnicamente vinculado; 

V - promover sessões de estudo e pesquisa para o aperfeiçoamento dos 
recursos humanos sob sua coordenação; 

VI - coordenar, supervisionar e acompanhar a elaboração e a execução do 
programa de trabalho da respectiva unidade administrativa; 

VII - sugerir ao superior imediato à elaboração de normas e a adoção de 
medidas necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos de sua área 
de atuação; 

VIII - fornecer ao superior imediato, os elementos necessários à formulação 
de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 
Coordenadoria a que está vinculada; 

IX - apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, relatório 
técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos; 

X - coordenar a elaboração de relatórios das atividades desenvolvidas na 
sua área de atuação; 

XI - desempenhar outras atividades compatíveis que lhes forem atribuídas 
pelo Secretário. 

Seção V 
Dos Chefes de Núcleo 

Art. 82 - Aos Chefes de Núcleos cabem as seguintes atribuições: 

I - orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução e avaliação das 
atividades desenvolvidas na área sua atuação, assegurando a otimização 
dos resultados; 
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II - manter seus superiores informados das atividades executadas e em 
andamento;

III - cumprir e fazer cumprir as normas vigentes e atos regulamentares aos 
quais os grupos estão tecnicamente vinculados; 

IV - supervisionar, acompanhar e avaliar os trabalhos sob sua 
responsabilidade; 

V - propor à chefia imediata medidas destinadas ao aperfeiçoamento, 
redirecionamento de projetos e atividades sob sua responsabilidade para 
sua otimização; 

VI - participar de reuniões de coordenação do seu nível hierárquico; 

VII - coordenar, supervisionar e acompanhar a elaboração e execução do 
programa de trabalho do grupo; 

VIII - coordenar a elaboração de relatórios das atividades executadas pelo 
seu núcleo; 

IX - desenvolver outras atividades compatíveis com sua área de atuação. 

Seção VI 
Dos Demais ocupantes de Cargos em Comissão 

Art. 83 - Aos demais ocupantes de cargos de provimento em comissão incumbe a 
responsabilidade do desempenho das atribuições de natureza técnica e especializada, de 
competência das respectivas unidades, além daquelas que lhes forem cometidas por seus 
superiores, observada a orientação deles recebida. 

CAPÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES DOS TITULARES 

DE CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA 

Art. 84 - São comuns a todos os titulares de cargos em comissão de direção, 
coordenação, gerência e chefia, com a finalidade de aperfeiçoar a execução de suas funções e 
assegurar o cumprimento das competências institucionais da Secretaria, obedecer, no que 
couber, aos seguintes preceitos básicos: 

I - orientar as áreas, no âmbito de sua competência, sobre os 
procedimentos que lhes são inerentes; 
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II - observar, continuamente, os princípios de qualidade e produtividade no 
exercício de suas atribuições; 

III - manter sua equipe de trabalho em constante processo de atualização e 
aperfeiçoamento, no que se refere às suas atribuições específicas; 

IV - ser exemplo dos valores da organização, compartilhar informações e 
difundir conhecimentos; 

V - acompanhar, sistematicamente, o índice de satisfação dos usuários dos 
serviços sob sua responsabilidade, visando aprimorar a prestação dos 
serviços;

VI - primar pela ética profissional no cumprimento de suas atribuições; 

VII - promover e manter elevado espírito de equipe entre os seus 
colaboradores, com especial atenção ao reconhecimento das realizações e 
aos méritos individuais; 

VIII - elaborar propostas de normativos referentes à sua área de atuação, 
remetendo-as para aprovação de superiores e demais providências 
cabíveis;

IX - cumprir e fazer cumprir as diretrizes estratégicas da Administração 
Municipal, seus atos normativos e disposições legais; 

X - elaborar e propor a aprovação de planos de trabalhos para orientar as 
ações de sua área, em sintonia com os objetivos, as políticas e as 
diretrizes da Secretaria; 

XI - administrar os contratos inerentes à sua área de atuação, 
acompanhando atentamente os procedimentos relacionados com a sua 
execução e a vigência contratual;  

XII - zelar pelo cumprimento das atividades planejadas, nos prazos hábeis, 
garantindo o desempenho esperado e o alcance das metas; 

XIII - avaliar o desempenho das ações, dos programas e projetos sob sua 
competência, tendo como objetivo a melhoria contínua, a prevenção, a 
inovação e a criatividade; 

XIV - realizar, anualmente, a auto avaliação da gestão de sua área de 
atuação e elaborar plano para promover as melhorias indicadas. 
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TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 85 - A coordenação interna de cada unidade será exercida em todos os níveis 
de direção, mediante a atuação dos dirigentes, realização de reuniões e outros procedimentos 
que se fizerem necessários. 

Art. 86 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de 
descentralização administrativa, visando a uma maior racionalidade e objetividade nas 
decisões. 

Art. 87 - Os casos omissos ou não previstos neste regimento serão resolvidos pelo 
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento. 

CAPÍTULO XIII 

DO GABINETE DO VICE-PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS 

Art. 88 - O Gabinete do Vice-Prefeito tem a seguinte estrutura organizacional: 

I - Gabinete do Vice-Prefeito Municipal; 

II - Seção de Apoio Administrativo e Financeiro do Gabinete; 

III - Seção de Atendimento ao Público do Gabinete do Vice Prefeito. 

SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS 

Art. 89 - Compete ao Vice-Prefeito: 

I - substituir o Prefeito, nos casos de impedimento, e suceder-lhe no caso 
de vaga; 

II - auxiliar o Prefeito: 

a) no cumprimento do programa de metas estabelecido no Plano 
Plurianual de Governo; 

b) na formulação democrática e implantação das políticas públicas 
municipais;
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c) sempre que convocado para missões especiais, além de outras 
atribuições previstas na Lei Orgânica do Município de Santos e em 
leis complementares. 

Art. 90 - Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito: 

I - assessorar o Vice-Prefeito nos assuntos da competência dele; 

II - efetuar o planejamento orçamentário, empenho de valores e prestação 
de contas relativas ao Gabinete do Vice-Prefeito; 

III - responder pelo expediente encaminhado pelo Vice-Prefeito ou a ele 
dirigido;

IV - executar outras tarefas correlatas, a critério do Vice-Prefeito. 

Art. 91 – Compete à Seção de Apoio Administrativo e Financeiro do Gabinete do 
Vice-Prefeito Municipal: 

I - executar os serviços de expediente do gabinete; 

II - acompanhar a execução dos contratos relativos ao gabinete; 

III - participar da elaboração e acompanhar o orçamento do gabinete, em 
conjunto com IV - a Secretaria de Finanças, propondo as alterações que se 
façam necessárias; 

V - prover o gabinete dos materiais e equipamentos de escritório 
necessários ao desenvolvimento das respectivas atividades; 

VI - emitir cheques e verificar as prestações de contas; 

VII - providenciar o empenho dos valores relativos a suprimentos e 
serviços;

VIII - controlar o encaminhamento de questões de pessoal lotado no 
gabinete;

IX - executar outras tarefas correlatas, a critério do Vice-Prefeito municipal. 

Art. 92 – Ficam mantidas as competências estabelecidas no artigo anterior para as 
unidades de igual denominação nos gabinetes das Secretarias, Procuradoria Geral e Ouvidoria 
Municipal.
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Art. 93 - Compete à Seção de Atendimento ao Público do Gabinete do Vice-Prefeito 
Municipal:

I - proceder ao atendimento dos munícipes, no que tange a assuntos 
pertinentes ao Gabinete do Vice-Prefeito; 

II - executar outras tarefas correlatas, a critério do Vice-Prefeito Municipal. 

SEÇÃO III 
DA COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO 

GABINETE DO VICE-PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS 

Art. 94 – O Gabinete do Vice-Prefeito compõe-se dos seguintes cargos em 
comissão de livre provimento, e funções gratificadas a serem exercidas por funcionários do 
quadro permanente e/ou nomeados: 

I - 1 (uma) função gratificada de Assistente Técnico do Gabinete do Vice-
Prefeito;

II - 1 (uma) função gratificada de Chefe da Seção de Apoio Administrativo e 
Financeiro do Gabinete; 

III - 1 (uma) função gratificada de Auxiliar de Expediente Administrativo da 
Seção de Apoio Administrativo e Financeiro do Gabinete do Vice-Prefeito; 

IV - 1 (uma) função gratificada de Chefe da Seção de Atendimento ao 
Público.

Capítulo XIV 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULTUR 

TÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

Art. 95 - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem como objetivo: 

I - promover as atividades de fomento ao Turismo do Município; 

II - executar programas que visem a exploração do potencial turístico do 
Município;
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III - proteger, defender e valorizar os elementos da natureza, as tradições, 
os costumes e o estímulo ás manifestações que possam constituir-se em 
atrações turísticas; 

IV - propor medidas que visem o desenvolvimento turístico do Município; 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA OPERACIONAL 

Art. 95 - A SECULTUR tem a seguinte estrutura operacional: 

I - direção superior:

a) Secretário Municipal. 

II – Divisões internas: 

a) Departamento de Desenvolvimento do Turismo; 

1. Núcleo de Comunicação e Marketing Turístico; 

2. Núcleo de Planejamento e Estudos Turísticos; 

3. Núcleo de Apoio e Suporte Técnico; 

Seção I 
Do Departamento de Desenvolvimento do Turismo 

Art. 96 – Compete a este Departamento: 

I - Coordenação, manutenção e operacionalização dos Postos de 
Informações Turísticas (após a criação do(s) posto(s)); 

II - Atendimento a turistas, na prestação de informações turísticas e auxílio 
na tradução, por solicitação de outros órgãos do município; 

III - Apoio na elaboração e revisão de materiais que divulguem os serviços 
turísticos ou auxiliem na recepção ao turista; 

IV - Elaboração, coordenação e operacionalização de programas e projetos 
que visem o desenvolvimento do turismo local; 

V - Realização de vistorias, orientação e acompanhamento dos 
procedimentos para a obtenção de alvará de estabelecimentos turísticos ou 
atividades previstas na legislação municipal. 
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Sub-Seção II 
Do Núcleo de Planejamento e Estudos Turísticos 

Art. 97 – Compete a este Núcleo: 

I - Participação da elaboração e acompanhamento do Plano de 
Desenvolvimento do Turismo do Município; 

II - Elaboração de projetos de pesquisa e coordenação das mesmas para 
levantamento qualitativo e quantitativo da oferta e infra-estrutura do 
mercado turístico local; 

III - Manutenção do banco de dados do Sistema de Informações dos 
Postos de IV - Informações Turísticas e do Site da Secretaria na internet; 

IV - Elaboração e manutenção do Inventário da Oferta Turística; 

V - Desenvolvimento de estudos estatísticos de interesse turístico; 

VI - Manutenção do mailing-list do sistema de turismo local; 

VII - Manutenção do acervo da legislação de interesse turístico; 

VIII - Organização e elaboração dos relatórios de atividades da Secretaria. 

Sub-Seção III 
Do Núcleo de Apoio e Suporte Técnico 

Art. 98 – Compete a este Núcleo: 

I - Suporte de material e apoio logístico a todos os departamentos e 
divisões da Secretaria, desenvolvendo atividades e acionando os 
departamentos adequados para suprir as necessidades de equipamentos, 
de material de expediente e de consumo, de transporte, de manutenção, de 
limpeza, de comunicação e outros; 

II - Controle de pessoal através de cartão ponto e emissão de boletins de 
frequência, controle de programação de férias, horas extras e suas 
compensações; 

III - Emissão de RMS (Requisição de Material e Serviços), classificando 
corretamente as despesas, acompanhando seu andamento até a 
efetivação do empenho e o recebimento do item requisitado; 
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IV - Solicitação de adiantamentos de viagens, despesas de pronto 
pagamento e prestação de contas financeiras destes adiantamentos; 

V - Controle patrimonial dos bens alocados na Secretaria, em consonância 
com o Departamento de Patrimônio; 

VI - Controle documental da Secretaria e manutenção do arquivo de 
documentos.

Sub-Seção IV 
Do Núcleo de Comunicação e Marketing Turístico e Eventos 

Art. 99 - A estrutura atual do Núcleo de Marketing e Eventos deve integrar um 
modelo de gestão que proporcione o Relacionamento com o Mercado. Com uma equipe que 
desenvolva estudos diversos, englobando mercados estratégicos: estadual, nacional, e até 
mesmo internacional. 

Art. 100 – Este Núcleo busca avaliar de forma mais efetiva a participação da 
Secretaria de Turismo em feiras e eventos, de acordo com o perfil de cada mercado, 
relacionado sempre ao destino Santa Brígida, com condições de fazer avaliações reais sobre 
os diferentes públicos alvos e atuar de forma a trazer resultados mais eficazes.

Sub-Seção V 
Do Departamento de Cultura 

I – promover o desenvolvimento cultural, através do estímulo ao cultivo das 
ciências, das artes e das letras; 

II – proteger o patrimônio cultural, artístico, histórico e natural do Município; 

III – incentivar e proteger o artista artesão; 

IV- documentar as artes populares; 

V – promover, com regularidade, a execução de programas culturais e 
artísticos;

VI – Captar recursos consolidando parcerias com Instituições 
Governamentais, Programas específicos e do Fundo Nacional de Cultura; 

VII – Promover eventos culturais que valorizem a cultura local;  

VIII - Fica compreendida a seguinte estrutura do departamento de Cultura:

1. Diretor de Cultura; 
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2. Núcleo de Eventos; 
3. Núcleo de Projetos. 

Art. 101 – A SECULTUR compõe-se dos seguintes cargos em comissão de livre 
provimento, e funções gratificadas a serem exercidas por funcionários do quadro permanente 
e/ou nomeados: 

I - 01 (um) Cargo em comissão de Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo;

II - 01 (uma) Cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Desenvolvimento do Turismo; 

III – 01 (um) Cargo em comissão de Diretor do Departamento de Cultura; 

IV – 01 (uma) função gratificada de Coordenador de Eventos; 

V – 01 (uma) função gratificada de Coordenador de Projetos; 

VI - 01 (uma) função gratificada de Coordenador de Núcleo de Marketing 
Turístico;

VII - 01 (uma) função gratificada de Coordenador de Núcleo de     
Planejamento e Estudos Turísticos; 

VIII - 01 (uma) função gratificada de Coordenador de Núcleo de Apoio e 
Suporte Técnico. 

CAPÍTULO XV 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E  

SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 102 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, é o órgão 
responsável pelo planejamento, coordenação e execução de atividades ligadas ao Meio 
Ambiente, bem como à manutenção constante das vias públicas, competindo-lhes outras 
atribuições. 

Art. 103 – Das atribuições da secretaria: 

§ 1º – Do Departamento de Meio Ambiente: 

I - Formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para 
o Município; 
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II - Planejar, coordenar e executar políticas, diretrizes e ações que 
visem à proteção, recuperação, conservação e melhoria da 
qualidade ambiental do Município; 

III - Elaborar normas técnicas e legais, visando ao estabelecimento 
de padrões de sustentabilidade ambiental; 

IV - Integrar a política ambiental às políticas setoriais previstas no 
Plano Diretor Municipal; 

V - Articular as ações ambientais nas perspectivas municipais e 
regionais;

VI - Manter intercâmbios e parcerias com órgãos públicos e com 
organizações não governamentais, nacionais e internacionais, 
visando à promoção dos planos, programas e projetos ambientais 
locais; 

VII - Estimular e realizar o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
de caráter científico, tecnológico, cultural e educativo, objetivando a 
produção de conhecimento e a difusão de uma consciência de 
preservação ambiental; 

VIII - Garantir a participação da comunidade no processo de gestão 
ambiental, assegurando a representação de todos os segmentos 
sociais no planejamento da política ambiental do Município; 

IX - programar, executar e conservar a arborização dos logradouros 
públicos e atividades afins; 

X - planejar, reformar, implantar e administrar unidades de 
conservação, bosques, praças, parques, jardins e demais áreas 
verdes do Município; 

XI - aplicar as sanções relacionadas ao descumprimento da 
legislação ambiental; 

XII - outras atribuições correlatas. 

Art. 104 – Os cargos que pertencem à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Serviços Públicos, atribuídos a Superintendência de Meio Ambiente, Gerência de Águas e Meio 
Ambiente e Departamento de Controle Ambiental serão inseridos na estrutura da Secretaria, 
com as atribuições devidas. 

Esta edição encontra-se no site: www.santabrigida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Santa Brígida

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZHIVYCX/DQCDKC58NOFF4A

Quinta-feira
27 de Dezembro de 2012
60 - Ano VI - Nº 516



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA 
ESTADO DA BAHIA 
www.santabrigida.ba.gov.br

atendimento@santabrigida.ba.gov.br
C.G.C.: 14.217.368/0001-10 

Praça Pedro Batista, 296, Centro – Santa Brígida / BA. 
Tel.: (75) 3698 – 2151 / 2156 / 2157  

Art. 105 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, exercerá 
suas atividades através do seguinte Organograma: Gabinete do Secretário, Gerência de 
Controle Ambiental, Departamentos, e Divisões de Seções, sob a sua subordinação: 

SEÇÃO I
DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Art. 106 - A Divisão de Meio Ambiente, tendo como âmbito de ação o planejamento, 
a coordenação, a execução e o controle das atividades de desenvolvimento, da preservação e 
controle do meio ambiente, buscando o desenvolvimento sustentável e consciência ecológica 
da comunidade, a elaboração de projetos e programas que possibilitarão o bem estar da 
população, especificamente: 

I – O assessoramento ao Prefeito, Secretário, e ao conselho gestor de 
acompanhamento a administração municipal quanto ao planejamento, 
coordenação e consolidação do plano geral de governo, Plano Plurianual, 
Orçamentos Municipais e Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pela Administração e com os elementos 
fornecidos pelos Conselhos Deliberativos, Consultivos e demais 
Secretarias e Autarquias dos planos municipais de desenvolvimento, no 
âmbito de sua competência; 

II – A promoção de medidas visando ao aprimoramento na execução dos 
trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura; 

III – A elaboração de projetos, estudos e pesquisas necessárias ao 
desenvolvimento das políticas estabelecidas pela Administração; 

IV – A promoção de estudos e projetos visando à identificação, localização 
e captação de recursos financeiros para o município; 

V – A promoção e aperfeiçoamentos dos métodos e programas de 
acompanhamento e controle da execução orçamentária; 

VI – O controle da execução físico-financeiro, dos planos municipais, bem 
como a avaliação de seus resultados; 

VII – incentivar a formação de Consórcios inter-municipais visando a 
melhoria da condição de vida da população, a regionalização das 
atividades, bem como o desenvolvimento sustentável e de forma integrada 
à região, buscando parcerias com entidades públicas, privadas e não 
governamentais;

VIII – analisar e emitir parecer favorável e/ou contrário ao licenciamento e 
expedição de condicionantes e prazos a serem cumpridos a todas as 
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atividades poluidoras e/ou potencialmente degradadoras, de quaisquer 
espécies, a serem instaladas, duplicadas ou ampliadas e as já instaladas 
no Município, estando ou não em funcionamento, cumprindo a legislação 
vigente;

IX- colaborar na estruturação da legislação municipal de meio ambiente; 

X- elaborar normas, critérios, padrões técnicos, bem como normas relativas 
ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os 
permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas, com o 
objetivo de preparar o Executivo para sua autonomia frente ao Sistema 
Ambiental implantado no Estado; 

XI - exigir o EIA/RIMA, projeto de recuperação da área degradada e 
autorizações estaduais e federais para licenciamento de construção, 
instalação, operação e ampliação das empresas de exploração de jazidas 
as substâncias minerais; 

XII - examinar a política ambiental adotada pelas empresas; 

XIII - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causados por obras ou 
atividades auditadas; 

XIV - analisar e fiscalizar as medidas adotadas para a correção de não 
conformidades legais detectadas em auditorias ambientais anteriores, 
tendo como objetivo a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade 
de vida; 

XV - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de 
acidentes ou episódios críticos de poluição; 

XVI - implantar, coordenar e subsidiar unidades de conservação, em áreas 
de interesse social, econômico e ecológico do Município; 

XVII - elaborar normas e padrões referentes à qualidade do ar, das águas e 
dos solos e a proteção da flora e fauna; 

XVIII - promover o desenvolvimento de normas e padrões de poluição 
sonora;

XIX - elaborar normas e padrões relativos à produção, estocagem, 
transporte, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o ambiente; 
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XX - avaliar a aplicação da gestão integrada da qualidade ambiental, 
especialmente o gerenciamento de bacias hidrográficas, o planejamento 
ambiental em sistemas urbanos, agro-ecossistemas e sistemas naturais 
sobre pressão da ocupação humana; 

XXI - Assessorar a administração municipal, na elaboração de atos 
legislativos para garantir a preservação do meio ambiente e das águas do 
município;

XXII - Promoção de contratos, convênio e intercâmbio com grupos e 
empresas, com órgãos a nível estadual, federal e entidades não 
governamentais, visando à manutenção das reservas naturais; 

XXIII - A execução de outras atividades correlatas. 

SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

Art. 107 - A Divisão de Fiscalização e Licenciamento, órgão direto da Secretaria, em 
consonância com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que terá as seguintes atividades: 

I - solicitar, quando necessário, a realização de estudos de impacto 
ambiental e relatório final às empresas, a serem instaladas, duplicadas ou 
ampliadas, no Município, que desenvolvam atividades poluidoras e/ou 
potencialmente degradadoras de qualquer espécie; 

II - solicitar, coordenar e realizar auditorias ambientais nos meios bióticos, 
abióticos e sócio-econômicos, objetivando a inspeção, análise e avaliação 
sistemática das condições gerais e específicas de funcionamento de 
atividades ou desenvolvimento de obras, causadores de impacto ambiental, 
encaminhando aos Órgãos competentes para as medidas legais quanto à 
reparação dos danos ambientais; 

III - proceder levantamento das atividades e/ou ações potencialmente 
poluidoras do Município para atualização do banco de dados; 

IV- fiscalizar, controlar e combater as atividades e empreendimentos 
poluidores e/ou potencialmente poluidores do Município; 

V - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação 
ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;  

VI - analisar e fiscalizar as condições de operação e de manutenção dos 
equipamentos e sistemas de controle das fontes poluidoras e 
degradadoras; 
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VII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que 
possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da população residente na 
área de influência;

VIII - coordenar, controlar e fiscalizar a exploração dos recursos naturais do 
Município;

IX - manter atualizado o banco de dados da fauna e flora do Município, 
bem como as unidades de conservação; 

X - conservar e preservar a fauna e a flora local, bem como desenvolver 
atitudes de controle e fiscalização da caça, pesca e desmatamento que não 
tenham autorização específica dos órgãos federais, estaduais e municipais; 

XI - prestar assistência e colaborar com as entidades estaduais e 
municipais responsáveis pela emissão e pelo cumprimento dos padrões de 
qualidade ambiental;

XII - monitorar a qualidade ambiental e o estado dos recursos da fauna e 
flora;

XIII - realizar diagnóstico e relatório sobre qualidade ambiental e dos 
recursos naturais do Município; 

XIV- estabelecer uma sistemática de prevenção e atuação em casos de 
emergência, no que tange às substâncias tóxicas;

XV – Promover a preservação do meio ambiente, de acordo com os 
projetos de proteção das nascentes no perímetro do município e a 
preservação do rio;

XVI – Promover a proteção, defesa e valorização dos elementos da 
natureza, das tradições e costumes e estimular as manifestações que 
possam constituir-se em atrações turísticas; 

XVII – Promover a organização de propaganda destinada a despertar o 
interesse pelas belezas naturais do município; 

XVIII – Dar sustentação a realização de projetos, programas e convênio 
que visam à preservação da natureza; 

XIX – Consolidar a execução, a supervisão e o controle de projetos e 
programa para preservação do meio ambiente; 
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XX – Promover a fiscalização em conjunto com os órgãos competentes nas 
áreas de preservação, no controle da pesca e caça; 

XXI – Incentivar a produção de pesquisas da fauna e flora do município; 

XXII - desempenhar outras atividades correlatas e aquelas determinadas 
pela chefia imediata, respeitada a legislação em vigor. 

SUBSEÇÃO II
DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

Art. 108 - O Departamento de Normas Técnicas, Fiscalização e Licenciamento, 
órgão de grau divisional, subordinado a Gerencia de Controle Ambiental, Fiscalização e 
Licenciamento, compete o desempenho das seguintes atividades: 

I - elaborar normas, parâmetros e padrões referentes à qualidade do ar, 
das águas e dos solos e a proteção da flora e fauna, em consonância com 
a legislação estadual e federal; 

II - promover o desenvolvimento de normas e padrões de poluição sonora; 

III - elaborar normas e padrões de qualidade ambiental; 

IV - elaborar normas e padrões relativos à produção, estocagem, 
transporte, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o ambiente; 

V - realizar diagnóstico e relatório sobre a qualidade das normas e padrões 
técnicos ambientais vigentes e emitir parecer quanto à necessidade de 
alteração;

VI - estabelecer critérios para prevenção e atuação em casos de 
emergência, no que tange às substâncias tóxicas; 

VII - elaborar normas e procedimentos técnicos necessários à aplicação da 
gestão integrada da qualidade ambiental, especialmente o gerenciamento 
de bacias hidrográficas, o planejamento ambiental em sistemas urbanos, 
agro-ecossistemas e sistemas naturais sobre pressão da ocupação 
humana;

VIII - definir normas e propor alterações e metodologias para o processo de 
licenciamento ambiental do Município; 

IX - gerar e manter atualizado processos e instrumentos de cadastro, 
registro e licenciamento de produtos, atividades e processos efetiva e 
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potencialmente poluidoras ou causadoras de impacto ambiental, bem como 
das que utilizam recursos naturais; 

X - fornecer dados atualizados para subsidiar a área competente na 
atualização do cadastro de informações dos recursos naturais existentes 
no Município; 

XI - executar a implantação de medidas técnicas necessárias à 
conservação de ecossistemas, notadamente frente a intervenções 
antrópicas;

XII - monitorar as atividades desenvolvidas nas unidades de conservação 
do Município; 

XIII – estabelecer normas para fiscalização e acompanhar as atividades 
desenvolvidas no município;

XIV - solicitar o EIA/RIMA, projeto de recuperação da área degradada e 
autorizações estaduais e federais para licenciamento de construção, 
instalação, operação e ampliação das empresas de exploração de jazidas 
das substâncias minerais; 

XV - fiscalizar e fazer cumprir as normas e políticas ambientais federais, 
estaduais e municipais vigentes; 

XVI - realizar, em parceria com as corporações policiais e órgãos 
especializados, assim como com autoridades militares e civis, ações de 
fiscalização necessárias, especiais e emergenciais; 

XVII - aplicar as penalidades cabíveis quando na ocorrência de atividades 
que tenham provocado danos ambientais nos ecossistemas e recursos 
naturais do Município; 

XVIII - fiscalizar e fazer cumprir a legislação e planos de manejo, tendo em 
vista a conservação e preservação dos recursos naturais e espécies 
ameaçadas de extinção; 

XIX - desempenhar outras atividades correlatas e aquelas determinadas 
pela chefia imediata, respeitada a legislação em vigor. 

SUBSEÇÃO III
CONTROLADORIA DE NORMAS TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO
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Art. 109 - A Controladoria de Normas Técnicas e Fiscalização, órgão subordinado a 
coordenação do Departamento de Normas Técnicas, Fiscalização e Licenciamento, compete o 
desempenho das seguintes atividades: 

I – executar todas as medidas necessárias estabelecidas pelo 
departamento em cumprimento das medidas em deveres operacionais; 

II – cumprir as normas em conformidade com a legislação e resoluções da 
secretaria de Meio Ambiente; 

III- fiscalizar fatores que alterem a qualidade ambiental em geral e, em 
particular, das formas poluidoras, bem como aplicar as penalidades 
cabíveis;

IV - trabalhar nas ações de fiscalização, agindo, em primeira instância, 
como uma equipe informativa para, posteriormente, atuar efetivamente na 
repreensão das ações lesivas ao ambiente; 

V - fiscalizar as normas e padrões aplicáveis à produção, estocagem, 
transporte, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - realizar a fiscalização das atividades de Avaliação de Impacto 
Ambiental para fins de licenciamento; 

VII - fiscalizar e orientar a emissão e descarte de poluentes e efluentes e, 
quando necessário, aplicar as penalidades cabíveis; 

VIII - fiscalizar as atividades para o cumprimento das normas de 
preservação e conservação da fauna e flora e transporte de seus 
espécimes, assim como as decorrentes da legislação florestal e pesqueira, 
bem como aplicar as penalidades cabíveis; 

IX - fiscalizar o cumprimento de métodos e técnicas de recuperação e 
melhoria de sistemas ambientais e unidades de conservação degradada ou 
em vias de degradação no Município;

X - fiscalizar, orientar e aplicar, quando necessário, as penalidades 
cabíveis, o desenvolvimento da pesca artesanal e industrial e a utilização 
dos recursos pesqueiros;

XI - fiscalizar a fauna aquática; 

XII - realizar auditorias ambientais nos meios bióticos, abióticos e sócio-
econômicos, objetivando a inspeção, análise e avaliação sistemática das 
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condições gerais e específicas de funcionamento de atividades ou 
desenvolvimento de obras, causadores de impacto ambiental, 
encaminhando aos Órgãos competentes para as medidas legais quanto à 
reparação dos danos ambientais; 

XIII - desempenhar outras atividades correlatas e aquelas determinadas 
pela chefia imediata, respeitada a legislação em vigor. 

SUBSEÇÃO IV
CONTROLADORIA DE LICENCIAMENTO

Art. 110 - A Controladoria de Licenciamento, órgão subordinado a coordenação do 
Departamento de Normas Técnicas, Fiscalização e Licenciamento, compete o desempenho 
das seguintes atividades: 

I - realizar os procedimentos legais necessários para fins de licenciamento 
ambiental das atividades a serem instaladas no Município; 

II - analisar, em conjunto com a Divisão de Controle e Qualidade Ambiental 
e emitir parecer favorável e/ou contrário ao licenciamento e expedição de 
condicionantes e prazos a serem cumpridos a todas as atividades 
poluidoras e/ou potencialmente poluidoras, de quaisquer espécies, a serem 
instaladas, duplicadas ou ampliadas e as já instaladas no Município, 
estando ou não em funcionamento, cumprindo a legislação vigente; 

III – analisar os requerimentos auferidos de acordo com as normas 
estabelecidas das atividades e/ou ações potencialmente poluidoras do 
Município para atualização do banco de dados; 

IV - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação 
ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas; 

V - examinar a política ambiental adotada pelas empresas para serem 
licenciadas; 

VI - analisar as condições de operação e de manutenção dos 
equipamentos e sistemas de controle das fontes poluidoras e 
degradadoras; 

VII - avaliar e emitir relatório dos impactos sobre o meio ambiente 
causados por obras ou atividades auditadas; 
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VIII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que 
possam afetar, direta ou indiretamente a saúde da população residente na 
área de influência e emitir parecer técnico para as medidas mitigadoras; 

IX - analisar as medidas adotadas para a correção de não conformidades 
legais detectadas em auditorias ambientais anteriores, emitindo relatórios 
técnicos, tendo em vista a preservação do meio ambiente e a sadia 
qualidade de vida; 

X – Contribuir de forma contínua nos programas envolvidos para atividades 
de planejamento, manejo de recursos ambientais e controle ambiental e 
sanitário;

XI - desempenhar outras atividades correlatas e aquelas determinadas pela 
chefia imediata, respeitada a legislação em vigor. 

SUBSEÇÃO V
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS NATURAIS

Art. 111 - A Gerência de Educação Ambiental e Recursos Naturais, órgão ligado 
diretamente a Superintendência de Meio Ambiente, que terá as seguintes atividades: 

I - Promover programas de educação ambiental em todos os setores da 
sociedade, objetivando a conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente, através de projetos, práticas, atividades, ações e outros 
instrumentos de caráter pró-ativo; 

II - participar e orientar os profissionais com capacidade técnica de 
elaboração e execução de projetos e programas de educação formal junto 
às escolas existentes no Município, objetivando o desenvolvimento de uma 
compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas 
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, dentre outros; 

III - garantir a democratização das informações ambientais; 

IV - estimular e fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; 

V - incentivar a participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 
exercício da cidadania; 
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VI - estimular a cooperação e participação técnica e financeira das 
instituições públicas, privadas e não-governamentais, com vistas à 
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça 
social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VII - apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em 
todos os níveis de educação formal e não formal; 

VIII - promover a sensibilização para o controle e fiscalização da caça, 
pesca e desmatamento que não tenham autorização específica dos órgãos 
federais, estaduais e municipais, através de ações de educação ambiental; 

IX - articular-se com entidades jurídicas e não-governamentais para o 
desenvolvimento de ações educativas na área ambiental do Município, 
incluindo a formação e capacitação de recursos humanos; 

X - envolver a sociedade civil organizada nas ações e projetos educativos 
que visem solução de problemas locais e melhoria da qualidade ambiental; 

XI - desenvolver programas e projetos para arborização de ruas, áreas 
verdes públicas e particulares, unidades de conservação, compreendendo 
o plantio, implantação, manutenção, monitoramento, recuperação e 
proteção de encostas, controle e plano de manejo, respeitando as diretrizes 
fixadas em lei; 

XII - elaborar projetos para captação de recursos financeiros; 

XIII - promover ações, através de projetos para recuperação de 
ecossistemas e áreas degradadas do Município; 

XIV - elaborar projetos e programas de educação ambiental orientados 
para promover a participação da sociedade na preservação e conservação 
ambiental; 

XV - aplicar as medidas cabíveis nas operações de serviços em parceria 
com os diversos segmentos organizados da sociedade, estimulando a 
cooperação e participação técnica e financeira, com vistas à construção de 
uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 
liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade; 

XVI - participar ativamente na execução de projetos e programas de 
educação ambiental voltados à participação da sociedade na preservação 
e conservação ambiental; 
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XVII - participar e incentivar a promoção de eventos relacionados à questão 
ambiental; 

XVIII -estimular e fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática 
social e ambiental; 

XIX - apoiar as ações de educação ambiental do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente; 

SUBSEÇÃO VI
DEPARTAMENTO OPERACIONAL DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 112 - O Departamento Operacional de Projetos e Educação Ambiental, órgão de 
grau divisional, subordinado a Gerência de Educação Ambiental e Recursos Naturais, compete 
o desempenho das seguintes atividades: 

I – estabelecer critérios para os projetos na promoção de atividades 
educacionais e ambientais na Administração Municipal e em todos os 
setores da sociedade, objetivando a conservação, recuperação e melhoria 
do meio ambiente; 

II – ordenar os projetos e programas de educação formal junto às escolas 
existentes no Município, objetivando o desenvolvimento de uma 
compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas 
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, dentre outros; 

III - garantir a execução das atividades e as informações ambientais 
através dos procedimentos exigidos pelos ações programáticas;

IV – executar as ações de acordo com a legislação orientando-se para a 
conscientização e sensibilização para o controle e fiscalização da caça, 
pesca e desmatamento que não tenham autorização específica dos órgãos 
federais, estaduais e municipais, através da elaboração de programas de 
ação de educação ambiental; 

V – colocar em prática os programas e projetos para arborização de ruas, 
áreas verdes públicas e particulares, unidades de conservação, 
compreendendo o plantio, implantação, manutenção, monitoramento, 
recuperação e proteção de encostas, controle e plano de manejo, 
respeitando as diretrizes fixadas em lei; 

VI - promover ações, através de projetos para recuperação de 
ecossistemas e áreas degradadas do Município;
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VII - implementar os programas e projetos de desenvolvimento e difusão 
tecnológica em meio ambiente; 

VIII – contribuir para elaboração de programas e projetos de 
desenvolvimento do conhecimento científico em meio ambiente;  

IX - coordenar a implantação de projetos de educação ambiental em todos 
os setores da sociedade, objetivando a conservação, recuperação e 
melhoria do meio ambiente, através de programas, práticas, atividades, 
ações e outros instrumentos de caráter pró-ativo;

X - garantir a democratização das informações ambientais; 

XI - incentivar a participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 
exercício da cidadania; 

XII - estimular a cooperação e participação técnica e financeira das 
instituições públicas, privadas e não-governamentais, com vistas à 
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça 
social, responsabilidade e sustentabilidade. 

SUBSEÇÃO VII
CONTROLADORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E ATENDIMENTO ESCOLAR

Art. 113 - A Controladoria de Relações Comunitárias e Atendimento Escolar, órgão 
subordinado ao Departamento de Projetos e Educação Ambiental, compreendido pelo 
desempenho das seguintes atividades: 

I - promover a democratização dos meios de comunicação de massa, com 
a sociedade civil organizada, de forma a abrir espaços para divulgação de 
experiências de educação ambiental nas comunidades, valorizando o 
homem, o ambiente e os valores éticos fundamentais para a construção de 
uma sociedade solidária e sustentável; 

II - incentivar a divulgação das experiências e dos conhecimentos das 
populações tradicionais junto aos diferentes segmentos da sociedade no 
que diz respeito às questões ambientais; 

III - participar de seminários e cursos específicos de educação ambiental 
para integrantes da sociedade civil organizada, a fim de prepará-los e 
atualizá-los em relação ao seu importante papel na sociedade; 
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IV - implantar programas educativos ambientais visando a sensibilização, 
comprometimento e participação nas decisões políticas, econômicas e 
sociais; 

V - promover a integração entre a comunidade e a escola, objetivando a 
proteção ambiental em harmonia com o desenvolvimento sustentável; 

VI - sensibilizar a comunidade através de programas específicos, para a 
adoção de uma postura ética e solidária em relação ao meio ambiente; 

VII - contribuir com os programas de educação ambiental em todos os 
setores da sociedade, objetivando a conservação, recuperação e melhoria 
do meio ambiente; 

VIII - buscar parcerias com a comunidade, objetivando o desenvolvimento 
de uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e 
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, dentre outros; 

IX - manifestar ativamente para as prioridades que estimulam nas unidades 
de conservação, compreendendo o plantio, implantação, manutenção, 
monitoramento, recuperação e proteção de encostas;

X - compartilhar de forma integrada nas atividades de recuperação de 
ecossistemas e áreas degradadas do Município; 

XI - empenhar ativamente no lançamento de produtos destinados à 
veiculação de informações ambientais, visando o avanço do conhecimento 
e a compatibilização do uso do meio ambiente e seus recursos, bem como 
a preservação e melhoria da qualidade ambiental; 

XII - assistir os demais órgãos da Secretaria e da administração municipal 
e sociedade organizada no que tange a elaboração e acompanhamento na 
implantação de projetos, programas e ações que tenham por objetivo a 
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundamentada 
nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça 
social, responsabilidade e sustentabilidade; 

XIII - difundir, através de instrumentos e metodologias específicas, ações e 
procedimentos voltados à incorporação da dimensão ambiental, de forma 
interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; 

XIV - difundir conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão 
ambiental; 
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XV - apoiar iniciativas e experiências relacionadas à questão ambiental, 
incluindo a produção de material educativo; 

XVI - promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 
educacionais desenvolvidos pelas instituições de ensino; 

XVII - promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos e instituições de 
ensino, com vistas ao desenvolvimento de uma consciência ética sobre 
todas as formas de vida com as quais compartilhamos este Planeta; 

XVIII - realizar seminários, oficinas e cursos específicos de educação 
ambiental para profissionais da educação formal, a fim de orientá-los e 
atualizá-los em relação às questões ambientais; 

XIX - implantar programas educativos ambientais visando a sensibilização, 
comprometimento e participação nas decisões políticas, educativas, 
econômicas e sociais; 

XX - promover a divulgação da legislação ambiental através de atividades 
lúdicas; 

XXI - promover a integração entre a escola e a comunidade, objetivando a 
proteção ambiental em harmonia com o desenvolvimento sustentável; 

XXII - aplicar projetos de educação ambiental para todos os setores da 
sociedade, objetivando a conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente;

XXIII - contribuir com os projetos e programas de educação formal junto às 
escolas existentes no Município, objetivando o desenvolvimento de uma 
compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas 
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, dentre outros; 

XXIV - garantir a democratização das informações ambientais; 

XXV - estimular e fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; 

XXVI - executar projetos e programas em parceria com entidades jurídicas 
e não-governamentais para o desenvolvimento de ações educativas na 
área ambiental do Município, incluindo a formação e capacitação de 
recursos humano; 
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XXVII - envolver a sociedade civil organizada nas ações e projetos 
educativos que visem solução de problemas locais e melhoria da qualidade 
ambiental; 

XXVIII - incentivar os projetos e programas de educação ambiental 
orientados para promover a participação da sociedade na preservação e 
conservação ambiental; 

XXIX - elaborar programas e projetos de atendimento que possa 
desenvolver o conhecimento científico em meio ambiente; 

XXX - elaborar materiais técnicos e pedagógicos para divulgação de 
resultados, pesquisas e experimentos de valorização do meio ambiente e 
dos recursos naturais do Município; 

XXXI - apoiar os demais órgãos da Secretaria e da Administração 
Municipal e sociedade organizada na elaboração e acompanhamento de 
projetos, programas e ações que tenham por objetivo a construção de uma 
sociedade ambientalmente equilibrada, fundamentada nos princípios da 
liberdade,

XXXII - desempenhar outras atividades correlatas e aquelas determinadas 
pela Chefia imediata, respeitada a legislação em vigor. 

SUBSEÇÃO VIII
CONTROLADORIA DE PAISAGISMO, PRODUÇÃO DE MUDAS E OPERAÇÃO DE PODAS 

Art. 114 – A Controladoria de Paisagismo, Produção de Mudas e Operação de 
Podas, é órgão divisional ligado diretamente ao Departamento Operacional de Projetos e 
Educação Ambiental, tendo como âmbito de desenvolvimento as seguintes atividades: 

I - executar projetos e programas ambientais de caráter contínuo e 
circunstancial; 

II - subsidiar a implantação e execução de projetos, dentre outras 
atividades de apoio e suporte com características operacionais 
paisagística; 

III - implantar as estratégias e procedimentos operacionais que contribuam 
para a execução de ações compatíveis aos níveis desejáveis de eficiência; 

IV - executar ações preventivas para conservação, preservação e controle 
dos materiais e equipamentos sob a responsabilidade da gerência; 
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V - executar o cumprimento de operações, ações e metas em tempo pré-
determinado;

VI - executar atividades que possam permitir o perfeito andamento das 
ações da Secretaria e da administração municipal; 

VII - executar, quando necessário, atividades solicitadas pela comunidade, 
no âmbito das competências da administração municipal; 

VIII - elaborar relatórios sintéticos, abrangentes e conclusivos com 
resultados de todas as ações paisagísticas realizadas; 

IX - levantar as necessidades atuais e futuras, com modelo pró-ativo; 

X - operacionalizar as atividades que lhe forem solicitadas o cumprimento, 
respeitando e elegendo prioridades na região; 

XI - solicitar, quando necessário, a aquisição de insumos, ferramentas, 
equipamentos e materiais afins, com acompanhamento da tramitação 
processual nos diversos setores da administração; 

XII - elaborar cronogramas de execução para operacionalizar ações junto à 
comunidade municipal; 

XIII - promover o levantamento de diagnóstico operacional com vistas à 
definição de encaminhamentos de ações prioritárias tanto no setor urbano 
quanto no meio rural; 

XIV - promover o planejamento e programação de atividades operacionais 
a serem implantadas ou mantidas com manutenção de podas; 

XV - definir métodos, procedimentos e mecanismos que permitam a 
execução e operacionalização das atividades; 

XVI - executar projetos e programas ambientais de caráter contínuo e 
circunstancial que envolver a produção de mudas nativas e paisagísticas; 

XVII - subsidiar a implantação e execução de projetos, dentre outras 
atividades de apoio e suporte com características afins a produção de 
mudas;

XVIII - executar o cumprimento de operações, ações e metas em tempo 
pré-determinado;
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XIX - definir métodos, procedimentos e mecanismos que permitam a 
execução e operacionalização das atividades afins ao planejamento, 
implantação e manutenção dos viveiros paisagísticos e nativos; 

XX - desempenhar outras atividades correlatas e aquelas determinadas 
pela Chefia imediata, respeitada a legislação em vigor. 

SUBSEÇÃO IX
DA GERENCIA DE ÁGUAS E MEIO AMBIENTE

Art. 115 – A Gerencia de Águas e Meio Ambiente, órgão ligado diretamente a 
Superintendência de Meio Ambiente, que terá as seguintes atividades: 

I – Promover a preservação do meio ambiente, bem como promover 
projetos de proteção das nascentes no perímetro do município e, 
preservação dos mananciais hídricos; 

II – Assessorar a administração municipal, na elaboração de atos 
legislativos para garantir a preservação do meio ambiente e das águas do 
Município;

III – Promover a proteção, defesa e valorização dos elementos da natureza, 
das tradições e costumes e estimular as manifestações que possam 
constituir-se em atrações turísticas; 

IV – Promover a organização de propaganda destinada a despertar o 
interesse pelas belezas naturais do Município; 

V – Promover a realização de projetos, programas e convênio que visam a 
preservação da natureza; 

VI – Elaboração, consolidação, execução, supervisão e o controle de 
projetos e programa para a preservação do meio ambiente; 

VII – Promoção de contratos, convênio e intercâmbio com grupos e 
empresas, com órgãos a nível estadual, federal e entidades não 
governamentais, visando a manutenção das reservas naturais; 

VIII – Promover a fiscalização em conjunto com os órgãos competentes 
das áreas de preservação em períodos de proibição de pesca e caça; 

IX – Incentivar a produção de pesquisas da fauna e flora do município; 

X – A execução de outras atividades correlatas. 
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SUBSEÇÃO X
DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL

Art. 116 – O Departamento de Controle Ambiental é órgão ligado diretamente a 
Gerencia de Águas e Meio Ambiente, tendo como âmbito o desenvolvimento das seguintes 
atividades:

I – Planejar, coordenar e executar as ações pertinentes a qualidade 
ambiental e do solo do município; 

II – Promover a fiscalização do controle de qualidade ambiental em âmbito 
geral;

III – Incentivar a pesquisa, análise e desenvolvimento através de palestras 
nos programas e projetos ambientalmente intitulados; 

IV – Fomentar a importância das ações ambientais, objetivando a 
sustentação e controle dos mesmos; 

V – Promover a execução dos preceitos constantes da legislação municipal 
em vigor; 

VI – A execução de outras atividades correlatas. 

SEÇÃO II 
DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 117 – Esta divisão é dirigida pelo Diretor de Departamento, que conta com suas 
divisões pertinentes a cada âmbito: 

I - executar atividades relativas aos serviços de limpeza pública; 

II - executar os reparos necessários à manutenção dos parques e jardins; 

III - zelar pela administração dos cemitérios Municipais e supervisionar a 
execução dos serviços funerários; 

IV - realizar os serviços de fiscalização de posturas nas áreas sob sua 
responsabilidade; 

V - fiscalizar e controlar os serviços públicos ou de utilidade pública 
concedidos ou permitidos pelo Município; 
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VI - promover a administração, a regularização, a fiscalização e o controle 
dos transportes coletivos; 

VII - administrar os serviços de trânsito municipal no seu âmbito de atuação 
em coordenação de órgãos competentes do município; 

VIII - a execução de obras de pequeno porte, especialmente as 
relacionadas com a conservação da cidade; 

IX- a execução de projetos de conservação e reforma de praças; 

X - a conservação e manutenção de vias urbanas e estradas pavimentadas 
ou não; 

XI -  a construção e manutenção de galerias de águas pluviais; 

XII - a promoção de serviços de limpeza pública e destinação final dos 
resíduos;

XIII - a conservação e manutenção de parques, praças e jardins públicos; 

XIV - a arborização de logradouros públicos; 

XV - a fiscalização de serviços de iluminação pública; 

XVI - a administração de oficinas mecânicas e artesanais; 

XVII - a organização da feira livre, adequando a estrutura, fiscalizando o fiel 
cumprimento das exigências pré-estabelecidas pelo departamento; 

XVIII - a execução de outras atribuições afins. 

SUBSEÇÃO I 
DAS COMPETÊNCIAS DAS DIVISÕES 

Art. 118 - É composta por várias divisões, tais como: Unidades de Serviços, 
Terraplenagem, Iluminação Pública, Parques e Jardins, Pavimentos e Galerias de Águas 
Pluviais, Limpeza Pública, Geresol (Gerenciamento de Resíduos Sólidos), entre outras. 

Art. 119 - Entre os serviços que realiza e supervisiona estão: coleta de resíduos 
domiciliar e hospitalar (lixo), serviços de conservação de galerias, implantação e manutenção 
de rede de iluminação pública de vielas e praças; manutenção de parques e jardins, 
elaboração de projetos e execução de pequenas obras. 
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Art. 120 - As Divisões de Unidades de Serviços correspondem às unidades 
responsáveis pelas pequenas obras regionais, apoio à implantação de obras de grande porte, 
limpeza de bueiros, manutenção básica da área sob jurisdição da unidade. 

Art. 121 - Divisão de Iluminação Pública corresponde à unidade responsável pela 
implantação e manutenção de iluminação pública de praças e vielas; contas de energia elétrica 
de logradouros públicos, contas de energia elétrica de próprios municipais 

Art. 122 - A Divisão do Centro de Serviços corresponde à unidade responsável pelo 
apoio às demais unidades. Possui setores de Carpintaria, Pintura, Serralheria, Pré-Moldados, 
Encanamentos, Oficina Mecânica e Logística de Veículos, Máquinas e Equipamentos. 

Art. 123 - A Divisão de Terraplenagem corresponde à unidade responsável pelos 
serviços de terraplenagem, fornecendo apoio as demais unidades. 

Art. 124 - A Divisão de Pavimentos e Galerias de Águas Pluviais corresponde à 
unidade responsável pela pavimentação, manutenção de pavimentos asfálticos e de 
articulados e construção de galerias de águas pluviais. 

Art. 125 - A Divisão de Parques e Jardins corresponde à unidade responsável pela 
implantação e manutenção de praças e áreas verdes públicas do município. Fornece também 
apoio às unidades de serviços com relação à poda e remoção de árvores, carpinagem de áreas 
públicas e atividades afins. 

TÍTULO VI 
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

Art. 126 - A estrutura organizacional estabelecida na presente Lei entrará em 
funcionamento gradualmente, à medida que os órgãos que a compõem forem sendo 
implantados, segundo as conveniências da Administração e a disponibilidades de recursos. 

Parágrafo Único - A implantação de órgãos será feita através da efetivação das 
seguintes medidas: 

I – Provimento dos respectivos cargos; 

II – Dotação de elementos humanos, materiais e financeiros 
indispensáveis ao seu funcionamento. 

Art. 127 - O Prefeito Municipal complementará, à medida que for necessário, a 
estrutura básica estabelecida nesta Lei, criando ou extinguindo, mediante decreto, unidades 
administrativas, grupos de trabalho e funções de confiança de nível hierárquico inferior a 
Divisão. 
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Art. 128 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão e as funções 
gratificadas necessários a implantação desta Lei, estabelecido seus quantitativos, valores, 
símbolos e distribuição, conforme Anexo I, sendo que, os cargos e quantitativos não descritos 
no anexo, como: Diretor de Escola, Supervisor, entre outros, poderão ser criados e/ou 
regulamentados posteriormente, pelo Chefe do Poder Executivo, através de lei complementar a 
esta ou por regimento específico.

TÍTULO VII 
DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

Art. 129 - Cargos de provimento em comissão são os cargos de confiança, de livre 
nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal; 

§ 1º O Servidor municipal que for nomeado para exercer cargo de 
provimento em comissão poderá optar: 

I – Pelo vencimento do cargo em comissão; 

II – Pela remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescida a 
gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o valor de vencimento do 
cargo em comissão. 

§ 2º Não será facultado ao servidor, em nenhuma hipótese, acumular as 
remunerações totais ou parciais dos dois cargos a que se refere o 
parágrafo anterior. 

§ 3º A revisão dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão 
constantes no Anexo único desta Lei, será feita sempre na mesma época e 
nos mesmos índices dos aplicados ao vencimento dos cargos de 
provimento efetivo. 

Art. 130 - As funções gratificadas constituem vantagem transitória, privativas de 
servidores ocupantes de cargos efetivos. 

Parágrafo Único - A designação para o exercício de função de confiança é 
atribuição do Prefeito, mediante a indicação do respectivo Secretário ou titular de 
igual nível hierárquico. 

Art. 131 - É assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) dos cargos em 
comissão de livre nomeação e exoneração para servidores ocupantes de cargos efetivos. 

Art. 132 - O Prefeito Municipal ao nomear Coordenador de Programas, o 
Coordenador de Projetos, o Encarregado de Grupos de Trabalho e o Encarregado de 
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Treinamento, concomitantemente baixará Ato definindo as atribuições do Coordenador e do 
Encarregado.

Parágrafo Único – O Servidor colocado à disposição do município, com ônus para o 
órgão de origem, fará jus a uma gratificação equivalente a 80% (oitenta por cento) 
da remuneração do cargo para o qual for nomeado.

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 133 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover mediante 
Decreto:

I – a revisão dos atos de organização dos órgãos e entidades de 
administração indireta e dos colegiados municipais, para ajustá-los à 
disposição desta Lei; 

II – a fixação da lotação dos servidores nas respectivas Secretarias e 
Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito. 

Art. 134 – Os vencimentos referentes aos cargos da estrutura administrativa 
poderão ser regulamentados em projeto de lei específico, por parte do Poder Executivo, e 
encaminhado à Câmara para respectiva aprovação de seus moldes.

Art. 135 - Para implantação da estrutura prevista nesta Lei e sua adequação à Lei 
Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado a promover as transposições, 
transferências e remanejamentos de recursos e a abertura de crédito suplementar ou especial 
conforme o disposto na Constituição Federal, art. 167, incisos V e VI.

§ 1º - Os recursos disponíveis para a abertura dos créditos adicionais são 
previstos no art. 43, parágrafo 1º, incisos I e II da Lei 4.320/64. 

§ 2º - As dotações para a execução desta Lei são as fixadas na Lei 
Orçamentária Anual para o Exercício de 2013. 

Art. 136 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 137 - Revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito, 17 de Dezembro de 2012. 

Eugênio José de Souza 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA 

1. NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TABELA I 
1.1. GABINETE DO PREFEITO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
1.1.1. Chefe de Gabinete 01 CC-1 ***** 
1.1.2. Assessor Especial do Gabinete 01 CC-7 *****
1.1.3. Assessor Executivo 01 CC-7 *****
1.1.4. Assessor de Comunicação 01 CC-7 *****
1.1.5. Diretor de Jornalismo, Redação e Publicidade 01 CC-7 *****
1.1.6. Coordenador de Relacionamento com a Imprensa e 
Registro de Áudio Visual 

01 FG-1 *****

1.1.5. Chefe de Divisão 02 CC-8 *****
1.1.6. Coordenador da Seção de Cerimonial 01 FG-1 *****
1.1.7. Coordenador do Setor da Juventude 01 FG-3 *****
TOTAL DE CARGOS 09   

TABELA II 
1.2. GABINETE DO VICE-PREFEITO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
1.2.1. Assistente Técnico de Gabinete  01 FG-3 *****
1.2.2. Chefe da Seção de Apoio Administrativo e Financeiro do 
Gabinete 

01 CC-8 *****

1.2.3. Auxiliar de Expediente Administrativo da Seção de Apoio 
Administrativo e Financeiro 

01 FG-1 *****

1.2.4. Chefe da Seção de Atendimento ao Público 01 CC-8 *****
1.2.5. Motorista Oficial do Vice-Gabinete 01 CC16 ***** 
TOTAL DE CARGOS 05   

TABELA III 
1.3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
1.3.1. Controlador Geral 01 CC-2 ***** 
1.3.2. Controlador de Programas e Convênios 01 CC-3 *****
1.3.3. Coordenador Administrativo 02 FG-1 *****
TOTAL DE CARGOS 04   

TABELA IV 
1.4.  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
1.4.1. Procurador Geral 01 CC-4 ***** 
1.4.2. Procurador Adjunto 01 CC-5 *****
1.4.4. Assistente de Procuradoria 01 CC-6 *****
TOTAL DE CARGOS 03   
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2. NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TABELA V 
2.1.  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.1.1. Secretário Municipal  01 AGPC ***** 
2.1.2. Diretor de Administrativo 01 CC-7 *****
2.1.3. Chefe de Divisão 02 CC-8 *****
2.1.4. Coordenador Administrativo 01 FG-2 *****
2.1.5. Coordenador de Alimentação Escolar 01 FG-2 *****
2.1.6. Coordenador de Programas Educ. de Ensino 01 FG-2 *****
2.1.7. Coordenador de Transporte Escolar 01 FG-2 *****
2.1.8. Coordenador de Planejamento Pedagógico 01 FG-2 *****
2.1.9. Coordenador de Captação de Recursos 01 FG-2 *****
2.1.10. Assessoria Técnica 01 CC-16 *****
TOTAL DE CARGOS 11   

TABELA V 
2.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.2.1. Secretário Municipal 01 AGPC ***** 
2.2.2. Diretor Operacional 01 CC-6 *****
2.2.3. Diretor Administrativo 01 CC-7 *****
2.2.4. Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação e 
Informática

01 CC-9 *****

2.2.5 Chefe de Divisão 02 CC-8 *****
2.2.6. Coordenador de Núcleos 04 FG-1 *****
2.2.7. Coordenador de Acompanhamento de Convênios e 
Programas do Governo 

01 FG-1 *****

TOTAL DE CARGOS 11   

TABELA VI 
2.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.3.1. Secretário Municipal 01 AGPC-1 ***** 
2.3.2. Diretor de Contabilidade 01 CC-7 *****
2.3.3. Diretor de Recursos Humanos 01 CC-7 *****
2.3.4. Chefe da Divisão Tributária 01 CC-8 *****
2.3.5. Chefe da Divisão de Patrimônio 01 CC-8 *****
2.3.6. Chefe de Divisão 02 CC-8 *****
2.3.7. Coordenador de Arquivos e Controle de Documentos 
Municipais

01 FG-1 *****

2.3.8. Coordenador da Vigilância Municipal 01 FG-1 *****
2.3.9. Coordenador do Controle de Protocolo 01 FG-1 *****
TOTAL DE CARGOS 10   
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TABELA VII 
2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.4.1. Secretário Municipal 01 AGPC ***** 
2.4.2. Diretor de Desenv. Rural e Assist. Técnica 02 CC-12 *****
2.4.3. Coordenador de Atendimento ao Prod./Agric. Rural 01 FG-1 *****
2.4.4. Coordenador de Recursos Hídricos 01 FG-1 *****
2.4.5. Coordenador de Controle e Fiscal. do Comérc. e Abates de 
Animais

01 FG-1 *****

2.4.6. Coordenador de Captação de Recursos 01 FG-1 *****
2.4.7. Coordenador de Apoio ao Comércio e à Indústria 01 FG-1 *****
2.4.8. Chefe da Divisão de Apoio e Assist. às Associações 
Comunitárias 

01 CC-8 *****

TOTAL DE CARGOS 09   

TABELA VIII 
2.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.5.1. Secretário Municipal 01 AGPC ***** 
2.5.2. Diretor Administrativo 01 CC-7 *****
2.5.3. Coordenador de Administração de Pessoal   01 FG-1 ***** 
2.5.4. Chefe da Divisão de Controle, Aquisição e Distribuição de 
Medicamentos e Materiais 

01 CC-8 *****

2.5.5. Coordenador de Vigilância Epid. e de Endemias 01 FG-1 *****
2.5.6. Coordenador de Programas de Saúde 01 FG-1 *****
2.5.7. Coordenador de Atendimento ao Paciente  01 FG-1 *****
2.5.8. Chefe de Divisão 01 CC-8 *****
2.5.9. Coordenador de Programas Sociais e do Governo  01 FG-1 *****
2.5.10. Diretor dos PSF’s  01 CC-12 *****
2.5.11. Coordenador de Captação de Recursos e 
Acompanhamento Convênios 

01 FG-1 *****

2.5.12. Coordenador de Vigilância Sanitária 01 FG-1 *****
TOTAL DE CARGOS 12   

TABELA IX 
2.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.6.1. Secretário Municipal 01 AGPC ***** 
2.6.2. Diretor de Desenv. do Turismo 01 CC-14 *****
2.6.3. Diretor de Cultura 01 CC-7 *****
2.6.4. Coordenador de Eventos 01 FG-1 *****
2.6.5. Coordenador de Captação de Recursos 01 FG-1 *****
2.6.6. Coordenador de Projetos 01 FG-1 *****
2.6.7. Coordenador do Núcleo de Marketing  01 FG-1 *****
2.6.8. Coordenador de Planejamento e Estudos Turísticos 01 FG-1 *****
2.6.9. Coordenador de Apoio aos Grupos Culturais e Fomento à 
Cultura  

01 FG-1 *****

TOTAL DE CARGOS 09   
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TABELA X 
2.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.7.1. Secretário Municipal 01 AGPC ***** 
2.7.2. Diretor Técnico de Meio Ambiente 01 CC-13 *****
2.7.3. Chefe da Divisão de Limpeza Urbana 01 CC-7 *****
2.7.4. Coordenador de Controle de Paisagismo, Produção de Mudas e 
Operação de Podas  

01 FG-1 *****

2.7.5. Chefe do Departamento Operacional de Projetos e Educação 
Ambiental 

01 FG-1 *****

2.7.7. Coordenador dos Núcleos de Controle e Fiscalização Ambiental; 
Relações Comunitárias e Atendimento Escolar; Educação Ambiental e 
Recursos Ambientais 

01 FG-3 *****

TOTAL DE CARGOS 06   

TABELA XI 
2.8. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.8.1. Secretário Municipal 01 AGPC ***** 
2.8.2. Diretor de Obras, Construção e Manutenção Civil  01 CC-7 *****
2.8.3. Chefe de Divisão de Const., Pavimentação e Saneamento 01 CC-8 *****
2.8.4. Chefe de Divisão de Manutenção de Prédios Públicos, 
Eletro-Mecânica  

01 CC-8 *****

2.8.5. Diretor de Transportes 01 CC-7 *****
2.8.6. Coordenador de Controle e Tráfego  01 FG-1 *****
2.8.7. Coordenador de Manutenção e Cotrole da frota 01 FG-1 *****
2.8.8. Coordenador de Licenciamento e Fiscalização do 
Transporte Público 

01 FG-1 *****

2.8.9. Fiscal de Obras 01 FG-1 *****
TOTAL DE CARGOS 09   

TABELA XII 
2.9. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QTD  SÍMBOLO VALOR (R$) 
2.9.1. Secretário Municipal 01 AGPC ***** 
2.9.2. Diretor Especializado de Departamento 01 CC-14 *****
2.9.3. Diretor de Articulação e Apoio aos Conselhos 01 CC-7 *****
2.9.3. Chefe da Divisão de Programas Sociais 01 CC-8 *****
2.9.4. Coordenador do Conselho Tutelar 01 FG-1 *****
2.9.5. Coordenador do PETI 01 FG-3 *****
2.9.6. Assessoria Jurídica Pública 01 CC-15 *****
TOTAL DE CARGOS 07   
DOS CÓDIGOS 

AGPC = Agente Político Comissionado  
CC1 = Nomeado em Cargo Comissionado nível 1 
CC2 = Nomeado em Cargo Comissionado nível 2, e respectivamente até o nível 16
FG1 = Função Gratificada nível 1 
FG2 = Função Gratificada nível 2  
FG3 = Função Gratificada nível 3 
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