
ESTADO DA PARAiBA
PREFHITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPH
GABINETE DA PREFEITA

PROJETODELEICOMPLEMENTARN°¢.4/2021

APROVADO

mEsiDENTE

De 17 de margo de 2021.

J.          BSAa Lei crjai::vEa|E5EUTURA#%#isLTRATI:i
MAMANGUAPE,   introduz   nova   nomenclatura   de
cargos    em    comissao,    determina    competencias    e
atribuig6es, fixa retribuigao e da outras providencias.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNIcfpIO DE MAMANGUAPE, Estado
da  Paralba,  fapo  saber  que  o  Poder  Legislativo  aprova  e  eu  sanciono  a  seguinte  Lei
Complementar

TITUL0 I
DISPOSICOES PRELIMINARES

CApiTUL0 twlco
FUNCOES ADMINISTRATIVAS

Art. 1° - As fung6es administrativas do Poder Pdblico Municipal e a Estrutura
Administrativa  da  Prefeitura  do  Municipio  de  Mananguape  obedecerao  aos  dispositivos
pertinentes da Lei Organica do Municipio, quarto a criapao, estruturapao e competencias das
Secretarias do Municipio e demais 6rgaos e as prescrig6es legais e constitucionais.

TITUL0 11
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

cApiTUL0 I
0BJETIVOS E FINALIDADES

Art. 2° - A Estrutura Administrativa visa atingir,  entre outros,  os  seguintes
obj etivos e finalidades:

I - dividir, adequndanente, as tare fas a serem realizadas;
11  -  definir  claramente  niveis  de  subordinap5es,  competencias,  atribuig5es,

limites  de  autonomia  e  responsabilidades  para  os  6rgaos  e  unidades  e  tamb6m  para  os
respectivos dirigentes;

Ill - caracterizar relag6es de hierarquia.

CAPITULO 11
AmNrocARLanIA

2.SECRETARIO

DAsllVA



SISTEMA ORGANIZACI0NAL DO PODER EXECUTIVO
Se€ao I

Segmentos Permanentes

Art.   30   -   A   Estrutura   Administrativa   da   Prefeitura   do   Municfpio   de
Mamanguape 6 constituida de 6rgaos e unidades que integran os grandes segmentos da:

- Administrapao Direta;
Administrapao Direta Centralizada;
Administrapao Direta Desconcentrada;

11 - Administrapao Indireta

SECAO 11
NivEIS DE ATUACA0 E 0RGAOS INTEGRANTES

SUBSECA0 I
ADMINISTRACAO DIRETA

Art.   4°  A  Administrapfro   Direta,   constituida  pela  Administrapao  Direta
Centralizada e Direta Desconcentrada 6 constituida pelos seguintes 6rgaos e unidades:

1 -GABINETE DO PREFEITO;
2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO;
3 - PROCURADORIA GERAL;
4 - CONTADORIA GERAL;
5 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIcfpIO;
6 - GUARDA CIVIL METROPOLITANA;
7 -SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€AO POLiTICA;
8 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO;
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO;
10 - SECRETARIA DE FINANCAS
11 -SECRETARIA            DE            INDUSTRIA,

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ;
C OMERCI O            E

12 -SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DEFESA
AGROPECUARIA;

13  -SECRETARIA  DE  INFRA-ESTRUTURA  E  DESENVOLVIMENTO
URBANO;

14 -SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE;
15 -SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
16 -SECRETARIA DE TURISMO;

::issE?EEARIiiEEEEE%#°;
19- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;
20 -SECRETARIA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS;
21 -SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER;
22- SECRETARIA DE CULTURA
22 - SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL;
23 - SECRETARIA DA JUVENTUDE;
24 -SECRETARIA DE RECURSOS HfDRICOS;



SUBSECAO 11
ADMINISTRACA0 INDIRETA

01 -Superintendencia Municipal de Transportes e Trinsito SMTT;

Art. 5° - A Superintendencia Municipal de Transportes e Trinsito - SMTT
tern autonomia administrativa e financeira e se rege pela Lei n° 626/2010, de 09 de abril de
2010.

CAPITULO Ill
GABINETE DO PREFEITO

SECAO I
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA

DA COMPOSICAO DOS 0RGAOS

Art. 6° - A Estrutura Organizacional do Gabinete do Prefeito 6 composta dos
seguintes 6rgaos:

NfvEL DE ACONSELHAMENTO
1 - Comissao Municipal de Defesa Civil
2 - Comissao Municipal de Acesso a Informap5o - CMAI;

NfvEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria de Gabinete do Prefeito;
2 - Secretaria Adjunta do Gabinete do Prefeito.

NfvEL DE ERECUCAO PROGRAMATICA
1 - Gerencia de Comunicapao Social;
2 - Ouvidoria Geral;
3 - Gerencia do Cerimonial;
4 - Gerencia de Seguranga do Gabinete do Prefeito;
5 - Chefe de Seguranga de Pessoas;
6 - Servigo de Informapao ao Cidadto - SIC
7 - Gerencia de Correspondencias e Atos Oficiais.
8 - Assessoria de Imprensa
9 - Assessoria T6cnico - Legislativa
10 -Assessoria Regional;
1 1 - Assessoria Administrativa;
12 -Assessoria Especial;

coMgE§£3c[:As

Art. 7° -Ao Gabinete do Prefeito compete:



1  - Assistir,  assessorar,  auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas
atribuig6es  legais  e  atividades  oficiais,  assim  como  em  suas  fung6es  administrativas,
politicas, sociais, de cerimonial, de relapses ptolicas, comunitatas, culturais e desportivas;

2 - Desenvolver apses de comunicapao intema e institucional;
3  - Gerenciar a ouvidoria e central de  solicitapao de  servigos,  com vistas a

qualificapao do atendimento cidadao ;
4 - coordenar os servigos de acolhimento e portaria;
5  - Representar o  Govemo nas ap6es privadas de carater pdblico em que a

Prefeitura sej a participante ativa ou passiva;
6  -  Acompanhar  o  Prefeito  nas  atividades  oficiais  e  contribuir  para  o

desenvolvimento socioecon6mico e cultural da cidade, bern como assisti-lo, assessofa-lo e
represenfa-lo, por delegapao, perante 6rgaos e entidades dos Poderes da Uniao, dos Estados,
do Distrito Federal e dos demais Municipios;

CApfTUL0 IV
GABINETE DO VICE-PREFEITO

SHCAO I
COMPOSICA0 DOS 6RGAOS

Art. 8° - 0 Gabinete do Vice Prefeito e composto dos seguintes 6rgaos:

NivEL DE DIRECA0 SUPERIOR
1 - Chefia de Gabinete do Vice Prefeito;
2 - Assessoria Administrativa;
3 -Assessoria Especial;
4 - Assessoria T6cnica

DAsco#Et3*]clAs:

Art. 9° -Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:

1 - Assessorar o Vice-Prefeito em suas atribuig6es,

CApiTULO V
PROCURADORIA GERAL DO MUNIcfpI0

Art. 10 -   A Procuradoria Geral do Municipio, 6rgao da administrapao direta
desconcentrada,  se rege pela Lei Complementar n° 06/2018,  de  19  de novembro de 2018,
quarto    a    sua   estrutura    organizacional,    competencias,    atribuig6es,    prerrogativas    e
remunerapao dos cargos, de conformidade com o ANEXO a referida LC.

CAPITULO VI
CONTADORIA GERAL D0 MUNIcipIO

Art.11 -A Contadoria Geral do Municipio, 6rgao integrante da Secretaria de
Finangas tern regencia pela Lei Complementar n° 05/2018, de 19 de novembro de 2018, com
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sun estrutura organizacional, fung6es institucionais, atribuig5es dos cargos e remunerapao de
acordo com o ANEXO I da LC 05/2018.

CAPITULO VII
CONTROLADORIA GERAL DO MUNIcipIO

SECAO I
COMPOSICAO DOS 6RGAOS

Art.  12  -  A  Controladoria  Geral  do  Municipio  6  composta  dos  seguintes
6rgaos:

NivEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Controladoria Geral do Municipio;
2 - Controladoria Adjunta do Municipio;

NivEL DE EXECUCAO PROGRAMATICA
1 - Departamento de Auditoria;
2 - Departamento de Controladoria
3 - Departanento de Ouvidoria Intema;
4 - Assessoria T6cnica;
5 - Assessoria Administrativa.

DAsc8#£3±[NclAs:

Art. 13 -As ap6es da Controladoria Geral do Municipio sao as seguintes:
a - orientar e controlar a correta aplicapao dos recursos pdblicos, por meio de

uma gestao transparente;
b -promover a defesa do patrim6nio pbblico;
c - supervisionar e coordenar o sistema de controle intemo;
d - prevenir e combater a corrupgao administrativa;
e - fazer com que os atos administrativos estejan em conformidade com os

princfpios constitucionais;
f  -   promover   ap6es   para   apurapfro   de   indfcios   de   irregularidades   na

administrapao ptlblica municipal.
g - efetunr a correi9ao e a auditoria administrativa;
h - coordenar a  ouvidoria geral do Municipio;
i  -  exercer  a  supervisao,  tratanento  e  orientapao  dos  dados  e  informap6es

disponiveis no Portal da Transparencia;
j - orientar o pdblico quarto ao acesso ds informap5es;
k - informar sobre a tramitapao  dos  documentos  nas unidades  e receber e

registrar pedidos de acesso as informap6es.

CApf TULO VII
GUARDA CIVIL METROPOLITANA



Art. 14 -A Guarda Civil Metropolitana, 6rgao submetido ao Gabinete do
Prefeito, tern sua estrutura basica, fun96es institucionais, competencias e atribui96es dos
cargos regidos pela Lei n° 967/2016, de 21 de outubro de 2016.

CAPITULO VIII
SECRETARIA DE GOVEENO E ARTICULACAO POLiTICA

SECAO I
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art.  15  -  A  Secretaria  de  Govemo  e  Articulapao  Polftica  tern  a  seguinte
estrutura administrativa basica:

NfvEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria de Govemo e Articulapao Polftica
2 -Secretaria Adjunta de Govemo e Articulapao Politica

NivEL DE EXECUCAO PROGRAMATICA
1 - Departamento de Relap6es Institucionais.
2 - Divisao de Apoio Parlanentar.
3 - Assessoria Administrativa.

DAco#:SfgN[:IA
Art. 16 -   A Secretaria de Govemo e Articulagao Politica compete:
1 - atividades de articulapao politica;
2 -  apoio parlanentar;
3 - outras ap6es que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal.

CApiTULO IX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECAO I
DA COMPOSICAO DOS 6RGAOS

Art. 17 - Secretaria de Planejamento tern a seguinte composigao:

NfvEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria de Planejamento;
2 - Secretaria Adjunta de Planejamento;

NivEL DE EXECUCAO PROGRAMATICA
1 -Departamento de Planejamento.
2 - Departamento de Organento e Finangas
3 -Divisao de Planejanento Estrategico.
4 - Departanento de Tecnologia da Informagao.
5 - Assessoria T6cnica

DAsc3EMCp4E°TL[Nc|As



Art. 18 - Sao da competencia da Secretaria do Planejamento:

1 -executar a polftica para o planejanento municipal;
2  -  coordenar,  elaborar,  controlar  e  acompanhar  o  Plano  Plurianual,  das

Diretrizes Organentatas e do Organento Anual e de suas retificap6es;
3  -  elaboragao  da  Programapao  Financeira  e  do  Cronograna  de  Execugao

Mensal de Desembolso;
4  -  rateio  dos  recursos  disponiveis,  em  atendimento  as  metas  e  objetivos

priorital:ios do Poder Executivo e o acompanhamento da efetiva execngao da Progranapao
Financeira e do Cronograma de Execngfo Mensal de Desembolso;

5 -coordenapao, orientagao, supervisao e avaliapao:
a) de projetos especiais de desenvolvimento;
b) do gasto pdblico;
c) coordenagao e elaborapao de relat6rios da apao de govemo;
d) fomulapao do planej anento estrategico municipal;
e)   elaborapao,   acompanhanento   e   avaliapao   do   plano   plurianual   de

investimentos e do oxpalnento anual;
D viabilizapao de novas fontes de recursos para os planos de govemo;
g)  coordenapao  e  gestao  dos  sistemas  de  planejanento  e  organento,  de

organizapao e modemizap5o administrativa;
h)  dan  execngao  as  determinap6es  e  diretrizes  estabelecidas  pelo  Prefeito

Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuig6es por ele delegadas.

CAPITUL0 X
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

cOMpOs[cAsOEs§gaRGAOs

Art. 19 -A Secretaria de Administrapao 6 composta dos seguintes 6rgaos:

NfvEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria da Administrap5o.
2 -Secretaria Adjunta da Administrapao

NfvEL DE ACONSELHAMENTO
1 - Junta Medica do Municfpio;
2 - Comissao Pemanente de Licitapao;
3 - Comissao de Processo Administrativo Disciplinar;

NivEL DE ERECUCAO PROGRAMATICA
1 - Gerencia de Administrapao;
2 -Departanento de Material, Patrim6nio e Almoxarifado;
3 - Divisao de Servicos Gerais;
4 - Departanento de Recursos Humanos;
5 -Nticleo de Documentapao e Arquivo Geral;
6 - Departanento de Compras;
7 - Departanento de Contratos e Documentapao;
8 -Ndcleo de Admissfro e Contratapao de Pessoal;
9 -Ndcleo do Diario oficial;



10 -Ndcleo de Protocolo;
1 1 - Departanento de Licitapao
12 -Ndcleo de Controle de Estoque;
13 -Ndcleo de Tombamento;
14 - Assessoria Administrativa;
15 - Assessoria Tecnica;
16 - Gerencia de Servigos de Garagem;

co fr:sfpN[:[As
Art. 20- A Secretaria de Administrapao compete:

1  -  ordenar todos  os  atos  administrativos  e  demais  atividades  de  natureza
administrativa,  visando  desenvolver politica municipal para administrapao  centralizada de
pessoal, material, patrim6nio e manutengao de bens m6veis;

2   -   gerenciar  recursos   humanos,  promovendo   concurso  pdblico  para  o
recrutamento de pessoal, selegfo para contratapao, treinamento, cadastro, registro e controle
funcionais,   avaliapao  de  desempenho  e  demais  atividades  relativas  aos  servidores  do
Municfpio;

3 - gerenciar a folha de pagamento dos servidores municipais;
4  -  manter  a  administrapao  centralizada,  do  plano  de  cargos  e  carreiras  e

administrapao superior da politica de pessoal do Municipio;
5 - fazer com que seja aplicada a orientapao e a fiscalizapao da legislapao de

pessoal aplicavel aos servidores municipais;
6   -   gerenciar  todos   os   contratos   e   convenios   no   ambito   da  Prefeitura

Municipal;
7  -  ordenar  as  atividades  referentes  aos  atos  administrativos,  recebimento,

distribuigao e o controle de tramitapao dos processos;
8 - desenvolver ap6es quanto ao provimento das demais Secretarias, atrav6s

de processos licitat6rios, dispensa inexigibilidade para as contratap6es de bens e servigos de
interesse da administrapao pbblica;

9 - promover a aquisigao, guarda, controle, utilizapao, distribuigao e alienag5o
de bens e materiais;

10 -proceder ao tombalnento peri6dico, registro, inventdrio, protegao e baixa
dos bens do patrim6nio do Municipio;

1 1 - efetuar a conservapao intema e extema, dos piedios, m6veis, utensflios e
instalap6es da Prefeitura, quando essa atividade nao estiver atribu'da expressanente a outros
6rgaos da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Municipio;

12   -   recebimento,   distribui9ao,   controle   de   tranitapao   de   processos,
impressao grafica, reproducao e arquivamento dos documentos da Prefeitura;

13 -  proceder a modemizap5o administrativa;
14 -tomar providencias no sentido da manuten9ao da Previdencia Social dos

servidores, de conformidade com a legislapao especifica;

CApfTULO H
SECRETARIA DE FINANCAS

SECAO I
DA COMPOSICAO DOS 6RGAOS

Art. 21 -A Secretaria de Finangas 6 composta dos seguintes 6rgaos:
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NfvEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria de Finangas;
2 - Secretaria Adjunta de Finangas;
3 - Tesouraria Geral;

NivEL DE ATUACAO PROGRAMATICA
4 - Gerencia de Arrecadapao e Tributapao
5 - Departaniento de Fiscalizapao Tributatia;
6- Departamento de Arrecadapao;
7 - Gerencia Financeira;
8 - Departanento de Gestao Financeira e Orgamentata
9 - Departanento de Cadastro e Pagamento de Pessoal;
10-Departanento de Controle e Acompanhamento da Divida Fundada;
1 1 - Ndcleo de Cadastro e Avaliapao de Im6veis
12 -Ndcleo de Langamento Tributario;
13 - Nticleo de Controle da Divida Ativa;
14 -Assessoria T6cnica.
15 - Assessoria Administrativa

DAsc3EMCp?E°TL]Nc|As

Art. 22 -A Secretaria Municipal de Finangas compete:

1 -  executar a politica financeira do Municipio;
2  -  prestar  assessoramento  tecnico  na  elaborapao  do  organento  e  demais

projetos e programas financeiros e na execngao organentata;
3 - executar o processanento e realizar a receita e a despesa do Municipio;
4 -  gerenciar o langanento, arrecadapao e fiscalizapao dos creditos tributatos

e nao-tributalos e a aplicapao da legislapao fiscal municipal;
5   -   promover   o   cadastramento   geral   de   contribuintes   e   responsaveis

tributatos,   o   recebimento   e   pagamento   de   cr6ditos   e   d6bitos   e   demais   obrigap5es
financeiras;

6  -  realizar  a  guarda  e  movimentapao  de  valores  pecuniatos  e  trfulos
mobilialos, o controle e acompanhamento de recursos financeiros e demais titulos, valores e
obrigap6es do Municipio ;

7 -  efetuar o  controle,  registro   e escriturapao cont5bil  e  financeira da
Admihistrapao Municipal;

8 - promover auditorias nas contas e contabilizap6es do Municipio;
9  -  realizar a fiscalizapao  de  prestap6es  de  contas  do  Municipio,  inclusive

perante 6rgaos e tribunais de contas;
10 -efetunr o controle e emissao de empenhos e autorizap6es financeiras, a

emissao e o aceite de cheques, tftulos de cieditos e demais titulos canbiais;
11  -promover o  ordenamento  da Divida Ativa do Municipio,  o  controle e

acompanhanento das obrigap6es de demais contribuig6es parafiscais do Municipio;
12 -implementar e coordenar a execugao de Censo Tributalo;
13  -  elaborar  os  relat6rios  determinados  pelo  Tribunal  de  Contas  e  pelos

demais 6rgaos de fiscalizapao e controle;
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CAPITULO XII
SECRETARIADAINDUST¥8bcNOo#ig8IOEDESENVOLVIMENTO

SECAO I
DA COMPOSICA0 DOS 0RGAOS

Art. 23 - A Secretaria da Indistria, Com6rcio e Desenvolvimento Econ6mico
tern a seguinte estrutura basica:

DA DIRECAO SUPERIOR

1 - Secretaria de Indistria, Com6rcio e Desenvolvimento Econ6mico;
2   -   Secretaria   Adjunta   da   Indistria,    Com6rcio    e   Desenvolvimento

Econ6mico.

DOS 6RGAOS DE EXECUCAO

I-Departanento de Inddstria e Comercio;
2 - Divisao de Empreendedorismo;
3 - Divisao de Desenvolvimento Sustenfavel;
4 -Gerencia de Projetos Especiais;
5 -  Gerencia do Empreender ME;
6 - Assessoria Tecnica.

DAscoMPE=E#I1]sDos6RGAos

Art. 24 - A Secretaria da Indistria, Com6rcio e Desenvolvimento Econ6mico
sao atribuidas as seguintes competencias :

1  -  definieao,  execngao  e  avaliapao  da  politica  de  desenvolvimento,  em
consonincia  com  o  Plano  Diretor  do  Municipio,  promovendo  ap6es  voltadas  para  o
desenvolvimento industrial, comerciais e de prestapao de servigos do Municipio;

2  -  divulgapao  dos  potenciais  econ6micos  do  Municipio,  articuladanente
com outras unidades administrativas;

3  - incentivar a instalapao, ampliapao e modemizapao de empreendimentos
voltados para o desenvolvimento econ6mico do Municipio;

4 - estimular e apoiar a pequena e media empresa e a manutengao do distrito
industrial;

organizap6es nao govemamentais e entidades privadas com o objetivo de aunentar a oferta
de emprego no municipio;

6  -  atrair  novos  investimentos  industriais,   atrav6s  de  mecanismos  que
facilitem o licenciamento de atividades industriais e comerciais;

7  -  buscar  recursos  dos  organismos  estadual  e  federal,  assim  como  em
instituig5es  de  cr5dito,  pdblicos  e  privados  para  investimentos  na  area  industrial  do
mumcipio;

5   -   promover   parcerias   envolvendo   organismos   federais   e   estaduais,

8  -  desenvolver  regime  de  colaborapao  e  parceria  entre  o  Poder  Ptiblico
Municipal e as entidades empresariais do Municipio;

9  -  demais  atividades  que  lhe  forem  inerentes  ou  delegadas  pelo  Prefeito
Municipal.
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CAPITULO XIII

SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
AGROPECUARIA

sECAo I                                     I
DOS 0RGAOS QUH COMPOEM A ESTRUTUR4

Art.25-AsecretariadeAgricultura,AbastecimentoeDefeiaAgropecuala
tern a seguinte estrutura administrativa basica:                                                      ,

i:S:::¥¥:Lie:uzun£:C¥t%:':£;;S=e:C¥:;::e:1:::etsoaeADgre::set

NivEL DE EXECUCAO PROGRAMATICA              I
1 -Departamento de Agricultura;                                                    I

i:gj::#:e:i::i°§:g:s:g:tulfpFe=#'               i
7 -Assessoria Tecnica.                                                                        I

uata;
Agropecuatia.

DAs c3EMCp+E°TL[Nc|As                    I

Art.26-AsecretariadeAgriculturftyAbastecimentoeDefe!aAgropecuata

?mgr;cf::lee

compete:
1 - desenvolver a politica agricola do Municipio;
2 - executar a politica de sadde animal e vegetal;
3  -  exercer  o  de  poder  de  policia  sobre  atividades

incluindo a inddstria e os servigos relacionados aos produtos de origem
seus derivados;

pecudria,
vegetal e

vegetalseaco:fi:#?dma::e:oassper¥uTo::iensq#:gaed:ods°§e#:snta°£:paecs#:s:°nsag::Sd:
legislapao;

alimentar;

alimentos;

:--prce;n=o=,st:::i:eenaarpo:ogaeori:¥c:il::er:aosd:roa::ts::::mT:os,e  seguranga

::::°arr:e::'te:°:ecno:se;:esin£::[dveesrep°e[:t::;ideent::0:i:as°thfa:5±eL;arp::
apoiar e desenvolver a agricultura e a pecudria;                                                     I

9-apoiar,planejareexecutarprogranasdecapacitapaod|sagricultorese
trabalhadores rurais.                                                                                                        (

10-outrasatividadesinerentesasatividadesdaagricult|
determinadas pelo chefe d° P°der EXce;upt:VT°=::Pva[.                             I

e pecuata e as
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMHNT0
SECAO I

DA COMPOSICAO DOS 0RGAOS

ANO

DAS COMPETENCIAS

! muncipais;

urbano;

parcelanento
industriais e de servigos, aplicando as normas urbam'sticas e de obras

5  -  exercer  o  controle  e  a  fiscalizapao  de  obras,
patrim6nio  do  Municipio  cujo  uso  tenha sido  objeto  de  cessao,  au
similar:

6 - formular e coordenar as politicas municipais de desen
7  -.  Promover  a  fiscalizapao  dos  servigos  concedidos

Municipio  e  o  cumprimento  das  normas  de  polftica  administrativa
c6digos e regulanentos municipais conferidos a sua esfera de competen

8  -  exercer  o  controle  e  fiscalizapao  das  atividades  in
anbulante e  eventual;

9  - determinar  a  apreensao  e proceder o  dep6sito,  qu
mercadorias, bens e instalap6es do com6rcio ambulante e do eventual
em situapao irregular perante a legislapao municipal;

bens  do
u outro  ato

to urbano;
rmi idos  pelo

o  com6rcio

o  caso,  de
encontrados
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servicos administrativos do 6rgao;
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3   -   autorizar  as  despesas  previstas  no  organento  e
competencias, que, por sua natureza, lhe estiverem afetas.

4   -   coordenar,  planejar  e  executar  a  Politica  Ambien

exerce

ltal  dr

seop
nguape

ientals

zadars   I

liREi

er  as  demais

le   Municipio,

lano Diretor,
e, mediante o

renovaveis e

em  areas  de

tecnicas  em

respeitadas as competencias da Uniao e do Estado;
5 - desenvolver e coordenar estudos e projetos ambientais

assegurando  a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Maman
licencianento e fiscalizapao de atividades potencialmente poluidoras;

6 - exercer a preservapao e recuperagao de recursos ambi
nao-renovaveis e paisagismo dos espagos pdblicos;

7  -  Promover  estudos  fitossanitatos  das  arvores  locali
risco, autorizando a poda ou  sua substituigao;

8  -  atender  as  solicitag6es  da  populapao  quanto  a  vist
arvores que apresentem riscos a populapao ou a im6veis, autorizando a remodao ou o corte;

9  - manutengao  do  Horto  Florestal  e  do  Parque  da  Bica,
ap6es do Zool6gico, zelando pela qualidade de vida dos animais ali existent

10   -   coordenar,   planejar   e   fiscalizar   a   gestao   de

ordenando  as

iduos   s6lidos,

:REi:INTan-ununfuTun
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utilizapao dos espapos disponiveis;
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-  gerir  a  Secretaria  Municipal  visando  ao  cunprimentq  das  metas  dec)

8Ovemo;
d) - Prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em assunto

competencia;
S de sua area de

aque|ase!u;fiE:::utd:ieagsadca°smo:e!:::isfneadaa#eio96persefi:£rteov#fati±ce]Fa|:e£)bemcomo
D - Administrar com o clever de cuidado e zelo o patrim6nio| - imobiliario e

moblllg)°_a±°xceacdu°t£S:Ctrr£]a;]dadesirgadasasecretanaquedlr[ge|

CApfTULO XVII                                   I
SECRETARIA DE TURISM0                           I

DosoRGAos€ESAc%kpoEMAESTRUTUR4
I

Art. 34 -A Secretaria de Turismo tern a seguinte composigao!
I

NfvEL DE ACONSELHAMENTO                            I
1 -Conselho Municipal de Turismo -COMTUR                        I

NivEL DE DIRECAO SUPERIOR                            I
I

i = S::ri:ii:Lie:I:un:a:e°:TuuncsAmo° pROGRAwlTICA        (

; :i:v:I:e::ood:eea]E#vff+:a:9s:e¥:t#::I,Cas ,                               t
I

DAs co#E?g*]clAs:                             I
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Art. 35 -Compete a Secretaria de Turismo:
I - planejar, executar, coordenar e avaliar os progranas e projetos de fomento

e divulga9ao do turismo local;
11  -     formular,  coordenar  e  executar  as  politicas  e  planos  voltados  para

atividades turisticas do Municipio;
Ill   -  promover,   coordenar  e  executar  pesquisas,   estudos  e  diagn6sticos

visando a subsidiar as polfticas, os planos, os progranas, os projetos e as ap6es da Secretaria
de Turismo Municipal;

IV   -   a  preservapao,   ampliapao,   melhoria   e   divulgapao   do   turismo   do
Municipio;

V  -  a promo9ao  e  o  incentivo a exposig5es,  cursos,  seminarios, palestras e
eventos visando a elevar e enriquecer o padrao turistico da comunidade;

VI  -  a  promogao,  criapao,  desenvolvimento  e  administrapao  de  espagos  e
equipamentos  voltados  para  a  preservapao  de  valores  turisticos  e  para' o  fomento  de
atividades turisticas;

VII  -  efetuar  o  planejamento  e  organizapao  do  calendario  turistico  do
Municipio, promovendo e apoiando as festividades, comemorap6es e eventos progranados;

VIII  - promover  a  captapao  e  atrapao  de  eventos,  seminatos  e  feiras  de
neg6cio para o Municipio, visando fomentar o turismo no Municipio;

IX  -  outras  atividades  inerentes  ou  determinadas  pelo  Chefe  do  Poder
Executivo.

CAPITULO XVIII
SECRETARIA DE EDUCACAO

SECAO I
DA COMPOSICA0 DOS ORGAOS

Art. 36 - A Secretaria de Educapao tern a seguinte estrutura organizacional
basica:

NivEL DE ACONSELHAMENTO
1 - Conselho Municipal de Educapao
2 - Conselho Municipal de Acompanhanento e Controle Social do Fundo de

Manutengao e Desenvolvimento do Ensino Fundanental e de Valorizapao do Magist6rio
3 - Conselho de Alimentapao Escolar

NivEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria da Educapao
2 - Secretaria Adjunta da Educapao
3  - Fundo de Manutengao e Desenvolvimento do Ensino F`+ndanental e de

Valorizapao do Magisterio -FUNDEB.

NfvEL DE EXECUCAO PROGRAMATICA
1 - Gerencia de Apoio Administrativo;
2 -Gerencia de Apoio Pedag6gico;
3 - Departamento de Educapao;
4- Departamento de Educapao Especial e Direito a Diversidade;
5 - Departamento de Merenda Escolar;
6 - Divisao de Ensino Fundamental I;
7- Divisfo de Ensino Fundamental 11;
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8 - Divisao de Educapao de Jovens e Adultos - EJA;
9- Divisao de Educapao Infantil.
10 - Divisao de Transporte Escolar;
1 1 - Divisao de Distribuigao de Alimentapao Escolar.
12 -Ndcleo de Frequencia Escolar e Estatistica;
13 -Ndcleo de Distribuigao de Equipanentos e Materiais Escolares.
14 -Diregao de Escolas;
15 - Diregao Adjunta de Escolas;
16 - Secretaria Escolar;
17 - Ndcleo de Merenda da Unidade Escolar;
18 - Assessoria Administrativa da Secretaria Escolar;
19 -Coordenapao Pedag6gica de Ensino Infantil;
20 - Coordenapao Pedag6gica de Ensino Fundamental I;
21 -Coordenapao Pedag6gica de Ensino Fundamental 11;
22 - Coordenapao Pedag6gica de Educapao de Jovens e Adultos - EJA;

DAsc8#£3E[NclAs

Art. 37 - A Secretaria de Educapao e Cultura tern a seguinte competencia:
1 - exercer a politica municipal de educapao;
2 - promover o ensino fundamental e educapao infantil;
3   -  promover  a  educapao  de  jovens  e  adultos,  educapao  profissional  e

educapao especial;
4  -  promover  o  planejamento,  execugao,  supervisao,  inspeg5o,  orientapao,

assistencia social escolar e psicol6gica e controle da apao do govemo do Municipio relativa
aos niveis de educapao exigidos na Constituigao e na Lei de Diretrizes e Bases da Educapao
Nacional;

5   -   instalapao,   manutengao,   administrapao,   controle   e   fiscalizapao   do
funcionamento das unidades que comp5em a Rede Oficial do Sistema Municipal de Ensino;

6 - trabalhar pela melhoria da qualidade do ensino;
7  -  administrar  os  recursos  transferidos  ao  Municfpio  para  aplicapao  em

progranas de educapao ;
8 - gerir o transporte escolar;
9 - manter programas suplementares de alimentapao escolar;
10   -   promover   o   apoio   e   assistencia   ao   estudante   economicanente

desfavorecido;
11 -promover medidas de valorizapao do magisterio pdblico do Municipio;
12 - trabalhar em articulapao com a Secretaria da Sadde visando a execngao

dos programas de assistencia t6cnica e de satde para a populapao escolar da Rede Oficial do
Sistema Municipal de Ensino;

13  -  Operacionalizapao,  no  nivel  de  delegapao  ou  outorga  recebidas,  dos
recursos oriundos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorizapao do Magist5rio transferidos ao Municipio de Mananguape;

14  -  promogao  de  campanhas  destinadas  a  incentivar  a  frequencia  e  a
permanencia no aluno na escola;

15   -   elaborapao   e   desenvolvimento   de   programas   de   educapao   fisica,
desportiva e sanitala junto a clientela escolar e comunidade;

16 -censos e levantamentos da populapao em idade escolar, procedendo a sua
chanada a escola;
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17 -combate sistematico a evasao escolar, a repetencia e a todas as causas de
baixo  rendimento  do  alunado,  utilizando  as  medidas  dispohiveis  de  aperfeigoamento  do
ensino e de assistencia integral ao aluno;

18   -   assistencia   administrativa   e   diditico-pedag6gica   aos   professores,
t6cnicos, profissionais de apoio pedag6gico e ao pessoal de apoio administrativo, mediante a
realizapao de cursos de treinanento, atualizapao, aperfeigoamento, especializapao;

19  -administrapao do Fundo Municipal de Manutengao e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorizapao do Magist6rio;

20 - avaliapao, informapao e pesquisa educacional;
21 -demais atividades que lhe forem delegadas pelo Prefeito Municipal.

basica:

CAPITULO HX
SECRETARIA DE SAODE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA
SECAO I

DA COMPOSICAO DOS 0RGAOS

Art.  38--  A  Secretaria  de  Sabde  tern  a  seguinte  estrutura  orgahizacional

NIVEL DE ACONSELHAMENTO
1 - Conselho Municipal de Satide - CMS

NfvEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria de Sadde
2 - Secretaria Adjunta da Sadde
3 - Fundo Municipal de Satde - FMS
4 - Ouvidoria da Sadde e Comunicapao

NfvEL DE EXECUCAO PROGRAMATICA
1 - Departanento de Administrapao e Financas;
2 -Departamento de Recursos Humanos;
3 - Gerencia de Contabilidade e Finangas;
4 - Departamento de Contabilidade;
5 -Gerencia Geral de Planejanento;
6 - Departamento de Almoxarifado e Suprimentos;
7 - Gerencia de Distritos Sanifarios
8 - Gerencia de Informatica;
9  -  Divisao de Suporte, Logfstica e Patrim6nio;
10 -  Departamento de Seguranca;
1 1 - Departamento de Transportes;
12 -Segao de Seguranga e Vigilfrocia;
13 - Departanento de Assistencia a Satde;
14 -Gerencia do MAC -Ag5es de Sadde de Media e Alta Complexidade
15 - Divisao do PAM;
16 -Divisao de RT Pronto Atendimento;
17 - Gerencia de Assistencia Farmaceutica;
1 8 - Departamento de Farmacia;
19 - Divisao de Farmdeia Basica;
20 - Gerencia do SAMU;
21 - Departanento de Atengao a Satde;
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22 - Gerencia de Atengao Basica;
23 - Divisao de USF - Unidades de Sadde da Famflia;
24 - Gerencia do NASF;
25 - Departamento de Sabde Mental;
26 - Gerencia do CAPS I;
27 - Gerencia do CAPS AD Ill;
28 - Departamento de Odontologia;
29 - Gerencia de ESB - Satide Bucal;
30 -Divisao do CEO -Centro de Especialidades Odontol6gicas;
3 1 - Gerencia de Vigilincia em Satde;
32 -Divisao de Vigilchcia Sanitata e Ambiental;
33 -  Ndcleo de Controle de Zoonoses;
34 - Gerencia de Regulapao em Satde;
35 -Divisao de Vigilincia Epidemiol6gica;
36 - Divisfro de Urgencia e Emergencia;
37 -Assessoria Juridica.

SHCAO 11
DAS COMPETENCIAS

Art. 39 - A Secretaria de Sadde tern a seguinte competencia:
1 - exercer a politica municipal de satde, seguran9a alimentar e nutricional;
2 - promover medidas de protegao a sadde de interesse individual ou coletivo;

bas]caasatde;3-Prestar9emCaraterPermanente,OSServigosdevigilinciaedeassistencia

nutricional;

4 -promover a fiscalizapao e controle das condig6es sanitatas;
5 - executar os servigos de vigilancia sanitaria, epidemiol6gica, alimentar e

6   -   expedir  Alvat   Sanitato   de   Funcionanento  para  estabelecimentos
comerciais, de prestapao de servicos e outros, indicados em lei;

no Municipio;
7 - promover e executar ap6es dirigidas ao controle e a vigilancia de zoonoses

8  -  executar  progranas  de  assistencia  medico-odontol6gica  aos  alunos  da
Rede Municipal de Ensino;

daLeiFederal9n:oe8i:#,ard'eni°9¥ebj::ei°br#e£C]f;1;°o,ea:Oar:eT:oassfdsL::Pm°:£%6:Scoesfeecsf:Lu9d:
SUS;

10  -  gerenciar,  conforme  o  m'vel  de  delegagao  concedida,  dos  recursos  do
Sistema  Unico  de  Sadde  SUS,  ben  como  a  coordenapao  e  fiscalizapao  da  aplicapao  de
recursos  provenientes  de   convenios,   acordos,   ajustes  e  contratos   destinados  as  ap6es
relativas a sadde da populapao;

1 1 - exercer a administrapao dos estabelecimentos de Satde, PAM, SAMU e
instalap6es afins da Rede Municipal de Satde;

12   -   promover   as   atividades   de   vacinapao   em   massa   da   populapao,
especialmente em campanhas especificas ou em casos de surtos epidemicos;

13 -colaborar no controle e na fiscalizapao das agress6es ao meio anbiente
que tenhan repercussao  sobre a satde humana, em articulapao com os 6rgaos e entidades
das esferas federal, estadual e municipal;

14 -promover a integracao  com entidades ptiblicas  e particulares,  visando
articular a atuapao e a aplicapao de facilidades e de recursos destinados a sadde pdblica;
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15  -  elaborar,  bern  como  atualizar,  periodicanente,  os  instrumentos  de
gestao, em consonancia com as diretrizes do Ministerio da Satde, do papel epidemiol6gico
do Municipio, com a efetiva participapao do controle social (CMS);

16  -  promover     medidas   de   compatibilizapao   das   normas  t6cnicas   do
Minist6rio  da  Sadde  e  da  Secretaria  de  Sadde  do  Estado  da  Paralba,  de  acordo  com  a
realidade municipal;

17  -  autorizar  a  instalagao  de  servigos  privados  de  satde,  bern  como  o
exercicio de sua fiscalizapao;

18  -  implementar  o   sistema  de  informap6es  em  satde,  no   ambito   do
Municipio;

19 - formular e implementar a politica de recursos humanos para a satde;
20   -  organizar,  divulgar  e  realizar  encontros,   semindios  e  outros  atos

congeneres na area de satde;
21 -administrar o Fundo Municipal de Satde;
22 - Outras ap6es determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

CApiTULO X
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECAO I
COMPOSICAO DOS 0RGAOS

Art. 40 -A Secretaria de Assistencia Social 6 composta dos seguintes 6rgaos:

NfvEL DE ACONSELHAMENTO
1 - Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS
2 - Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente - CMDCA
3 - Conselho Municipal de Direitos do Idoso - CMDI;
4 - Conselhos Tutelares dos Direitos da Crianga e do Adolescente;
5    -   Conselho   Municipal   de   Suplementapao   Alimentar   e   Nutricional

Sustentavel - CMSEAS;
6 I Conselho Municipal da Pessoa com Deficiencia - CMDPD.

NfvEL DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria de Assistencia Social;
2 - Secretaria Adjunta de Assistencia Social;
3 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente
4 - Fundo Municipal de Assistencia Social

NivEL DE EXECUCAO PROGRAMATICA
1 -   Secretaria do Conselho Municipal de Assistencia Social;
2 - Divisao da Casa dos Conselhos;
3 -Gerencia de Planejamento e Gestao Estrategica;
4 - Gerencia do Prograna Crianga Feliz;
5 - Gerencia do SUAS;
6 - Divisao de Beneficios Eventuais;
7 -Ndcleo Setorial de Habitapao;
8 - Ntlcleo de Vigilincia S6cio Assistencial;
9 - Centro de Referencia de Assistencia Social -CRAS;
10 - Divisao de Protegao Social Basica;
11 - Ndcleo do Prograna de Atengao Integral a Fanilia - PAIF;
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12  -  Gerencia do  Servigo  de  Convivencia e  Fortalecimento  de  Vinculos  -
SCFV

13 - Ntlcleo do Programa Bolsa Fandlia - PBF;
14 -Ndcleo de Convenios e Seguranga Alimentar;
15 - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social -CREAS;
16 -Divisao de Protegao Social de Media Complexidade;
17 -Ndcleo do Progrania de Atengao Especializado a Fanilia e Indivfduos -

PAEFI
1 8 - Ndcleo de Medidas S6cio Educativas em Meio Aberto - MSE
19 - Assessoria Juridica;
20 - Assessoria Administrativa;

DAsc3EMCp4E°TL[Nc|As

Art. 41 -  A Secretaria de Assistencia Social compete:
1  - formular a politica municipal de assistencia social a fanilia a crianga e o

adolescente;
2 - coordenar, executar e avaliar as atividades de promogao social, mediante a

prestapao de servigos assistenciais tipicos;
3 -administrar os CRESS, CRAS, centros sociais e unidades afins;
4   -   promover  o   desenvolvimento,   em  hivel   municipal,   dos  progranas

nacionais e estaduais de assistencia social;
5 - formular o desenvolvimento da politica municipal dos direitos da crianga e

do adolescente;
6  -  criapao  e  apoio  aos  Conselhos  Tutelares  dos  Direitos  da Crianga e  do

Adolescente;
7  -  execugao,  coordenagao,  avaliagao  e  controle  das  relag6es  do  trabalho,

gerapao de ocupapao e renda e de enfrentanento da pobreza;
8  -  formulapao  e execngao da politica municipal  de emprego,  preparapao  e

colocapao de mao-de-obra, bern como o apoio e estimulo aos pequenos neg6cios, mediante a
valorizapao da atividade informal;

9 -execugao de programas e projetos relativos a capacitapao profissional;
10 - promover o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo;
11 - manter os cadastros sociais;
12 -  gerir o Fundo Municipal. de Assistencia Social;
13  -  promover a gestao  do  Fundo  Municipal  dos Direitos  da Crianea e do

Adolescente;
14 -outras atividades que lhe forem delegadas pelo Prefeito Municipal

cApiTULO rm
SECRETARIA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

SECAO I
DA COMPOSICAO DOS 0RGAOS

Art.  42  - A  Secretaria  da  Cidadania  e  Direitos  Humanos  6  composta dos
seguintes 6rgaos :

6RGAO DE ACONSELHAMENTO

1 - Conselho Municipal dos Direitos Humanos
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ORGAOS DE DIRECAO SUPERIOR
1 - Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos
2 - Secretaria Adjunta da Cidadania e dos Direitos Humanos

dRGAOS DE EXECUCAO PROGRAMATICA
1 - Departamento dos Direitos do Cidadao;
2 -  Departamento de Assuntos Comunitalos
3 - Ndcleo de Apoio a Diversidade de Genero e Raga;
4 - Segao de Apoio a Populapao Idosa, Adolescentes e Cidadaos em situapao

de Run;
5 - Junta do Servi9o Militar;
6   -   Setor  de   Identificapao   (Expedigao   de   Carteira  de   Identidade   e   de

Trabalho);
7 - PROCON;
8 - Assessoria Tecnica.

DAcoMPETSEENCc£2L]osoRGAos

Art.  43  -  E  da  competencia  da  Secretaria  da  Cidadania  e  dos  Direitos
Hunanos:

I  -  coordenar  e  executar  politicas  pdblicas  destinadas  a  garantir  a  plena
cidadania dos municipes;

11 - coordenar e executar polfticas ptiblicas destinadas a garantir a igualdade
racial;

Ill - coordenar a execngao das atividades de protegao e defesa do consumidor;
IV   -   coordenar  as  atividades  relativas  a  direitos  humanos  e  cidadania;
V      -      coordenar      e      executar      politicas      para      inclusao      digital;
VI - exercer outras atividades destinadas a consecngao de seus objetivos.

cAplTULO rml
SECRETARIA DOS DIREITOS DAS MULHERES

SECAO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

Art. 44 - Comp6em a Secretaria dos Direitos da Mulher:

6RGAO COLEGIADO:
1 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

1 - Secretaria dos Direitos da Mulher;
2 - Secretaria Adjunta dos Direitos da Mulher;
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3 - Divisao de Articula9ao Institucional
4 -Nticleo de Planejamento e Gesfao de Politicas para as Mulheres;
5 - Assessoria Administrativa.

DAsco#E#*]clAs
Art.   45   -   E   de   competencia   da   Secretaria   dos   Direitos   da   Mulher:
I  -  Planejar,  coordenar  e articular a execugao  de politicas ptiblicas para as

mulheres.
11 - desenvolver ap6es e projetos, em articulapao e cooperagao com os demais

6rgaos  e  entidades  do  Poder  Executivo  Municipal,  facilitando  e  apoiando  a  inclusao  do
conceito      e      da      pratica      do      enfoque      de      genero      nas      polfticas      pdblicas

Ill - planejar, desenvolver e apoiar projetos de carater preventivo, educativo e
de capacitacao profissional, visando combater as discriminap6es e superar as desigualdades
entre homens e mulheres;

IV - promover e apoiar as iniciativas para a inclusao social das mulheres de
baixa   renda,   proporcionando-lhes   capacitagao   para   o   desenvolvimento   de   atividade
produtiva;

V - promover e apoiar ap6es de fortalecimento das organizap6es populares de
mulheres, atrav6s da orientapao para sua regularizapao e capacitagao para a elaborapao de
projetos de auto sustentapao;

VI - promover e apoiar eventos,  cursos, campanhas,  seminatos, encontros,
feiras e atividades afins, referentes ds datas  simb6licas dos movimentos de mulheres e de
Direitos Hunanos;

VII  -  implementar  politicas  pdblicas  de  prevengao  e  atengao  integral  as
mulheres em situapao de violencia;

VIII  -  monitorar  a  imagem  da  mulher,  que  6  veiculada  mos  meios  de
comunicapao, fomentando as relap6es igualitalas entre os sexos;

IX - opinar sobre todos os assuntos que, na esfera da Administrapao Ptiblica
Municipal, envolvan interesses da mulher, nos limites de sua competencia;

X - arregimentar e orientar a participapao da mulher em progranas,
canpanhas, congressos e outros atos de estudo e defesa da condi9ao feminina;

XI - elaborar e implementar canpanhas educativas e antidiscriminat6rias que
envolvam interesses das mulheres;

XII - exercer outras atividades correlatas

CAPITULO XXIII
SECRETARIA DA CULTURA

SECAO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

Art. 46 - Comp6em a Secretaria da Cultura:

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

1 - Secretaria da Cultura;
2 - Secretaria Adjunta da Cultura;
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6RGAOS DE EXECUCAO PROGRAMATICA

3 -  Departamento de Cultura
4 - Divisao de Artes e Cultura
5 - Divisao de Oficinas e Cursos Culturais
6 - Divisao do Centro Cultural Fenix
7 - Assessoria Administrativa.
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Art. 47 - E de competencia da Secretaria da Cultura:

I -planejar, coordenar e supervisionar atividades e iniciativas que propiciem
a oportunidade de acesso da populapao aos beneficios da educapao artistica e cultural;

11 - promover a manifestapao cultural e a valorizapao de artistas, em especial
os que representam a cultura local;

Ill  -  coordenar  e  supervisionar  a  administrapao  de  espa9os  culturais  sob
responsabilidade da Secretaria;

IV -  incentivar e prestar assistencia artlstica, tecnica e financeira a iniciativas
particulares  ou  de  carater  comunitdio,  que  possan  contribuir  para  elevapao  do  rfvel
educacional, artistico e cultural da populapao;

V  -  organizar,  realizar  ou  apoiar  eventos  competitivos  na  drea  cultural,
artistica e literata;

VI - incentivar a pratica artistica atraves da foma9ao de coxpos estaveis com
alunos das oficinas culturais, tais como coral, orquestra de viola, grupo de teatro, grupo de
danga, entre outras;

VII  - propor polfticas  e  estrat6gias  para  o  desenvolvimento  das  atividades
turisticas  do  Municipio,  organizando  e  executando  planos,  programas  e  o  calendario  de
eventos turisticos.

VIII  - exercer outras atividades correlatas.

CAPITULO XRIII
SHCRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL

SECAO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

Art. 48 -Comp6em a Secretaria de Habitapao e Defesa Civil:

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

1 - Secretaria de Habitapao e Defesa Civil;
2 -Secretaria Adjunta de Habitapao e Defesa Civil;

6RGAOS DE EXECUCAO PROGRAMATICA

4 - Departamento de Atendimento Social da Habitapao;
5 -Departanento de Projetos de Habitapao;
6 - Assessoria Tecnica;
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8 - Departamento Operacional da Defesa Civil;
9 - Assessoria Administrativa;
1 0 - Assessoria Juridica;
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Art. 49 - Sao atribuic5es especificas da Secretaria Municipal de Habitagao e Defesa
Civil, al6m de outras atribuic5es que vierem a ser estabelecidas em regulanento:

I - executar ap6es que resultem na implantapao de projetos e progranas que
componharn  a  politica  municipal  de  habitapao,  principalmente  visando  as  fanflias  mais
carentes do Municipio;

11 - promover a regularizapao fundiaria e urbanizap5o  especifica para areas
ocupadas por populapao de baixa renda;

Ill  -  promover  a  formapao  de  progranas  habitacionais  pelo  sistema  de
mutirao e autoconstrngao ;

IV -  criar e incentivar projetos para a assessoria t6cnica gratuita a construgao
de casa pr6pria popular;

V  -  realizar  convenio  e  contratos,  com  as  outras  esferas  de  govemo  e
instituig6es govemanentais, para a execngao de projetos e progranas de habitapao popular e
melhoria das condig6es de habitapao da populapao de baixa renda ou em condigao de risco;

VI - estabelecer a politica municipal de habitapao, avaliando, acompanhando
e decidindo  sobre as ap6es do Municfpio na area habitacional, juntanente com o Prefeito
Municipal;

VII - elaborar programas e projetos, observado o que a respeito dispuser as
pegas de planej anento organentato;

VIII - acompanhar o cumprimento do prograna de concessao de direito real
de uso de lotes urbanizados;

IX - articular a politica municipal de habitapao com as demais politicas dos
Govemos Estadual e Federal;

X  -  promover  a  execugao  de  progranas  habitacionais  em  beneficio  de
familias de baixa renda, sem moradia pr6pria, regularmente cadastrados, a tim de facilidade
acesso a aquisigao da casa pr6pria;

XI - orientar a apao integrada dos 6rgaos pdblicos e da iniciativa privada, no
sentido  de  estimular  o  encaminhanento  de  solng5es  habitacionais,  especialmente  para as
classes da populagao de mais baixa renda;

XII - incentivar a aprovapao de loteanentos especiais para revenda em longo
Prazo;

XIII - conceder e promover assistencia tecnica necessaria na constrngao da
moradia pr6pria ou   para reformas  de moradias  interditadas,  e  outras  apses correlatas  ou
complementares;

XIV  -   planejar,  articular,  coordenar e  gerenciar ap6es  de Defesa Civil  em
m'vel municipal;

XV  -  promover  a ampla participapao  da  comunidade  nas  ap6es  de  Defesa
Civil,  especialmente  nas  atividades  de  planejamento  e  ap6es  de  resposta  a  desastres  e
reconstrugao;

XVI - elaborar e programar planos diretores, planos de contingencia e planos
de operag6es de Defesa Civil, bern como projetos relacionados com o assunto;
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XVII  -  elaborar plano  de  apao  anual  objetivando  atendimento  de  ap6es em
tempo de normalidade, bern como em situap6es emergenciais, com a garantia de recursos do
or9anento municipal;

XVIII   -   prover   recursos   orgamentarios   pr6prios   necessdrios   as   ap6es
relacionadas  com  a  minimizapao  de  desastres  e  com  o  restabelecimento  da  situapao  de
normalidade, para serem usados como contrapartida da transferencia de recursos da Uniao e
do Estado de acordo com a legislapao vigente;

XIX - capacitar recursos humanos para as ap6es de Defesa Civil e promover o
desenvolvimento  de  associap5es  de  voluntarios,  buscando  articular ao  maximo  a atuapao
conjunta com as comunidades apoiadas;

XX  -  vistoriar  edificap5es  e  areas  de  risco  e  promover  ou  articular  a
intervengao  preventiva,  o  isolanento  e  a  evacuapao  da  populagao  de  areas  de  risco
intensificado    e   das    edificap6es   vulneraveis,    mediante    assessoranento   tecnico   por
profissional habilitado pertencente ao quadro de funciondrios da Prefeitura ou contratado por
ela;

XXI  -  implantar banco  de  dados,  elaborar mapas tematicos  sobre  ameapas
mdltiplas,   vulnerabilidade   e   mobiliamento   do   territ6rio,   ponderar   m'veis   de   risco   e
inventariar os recursos existentes no territ6rio e disporiveis para o apoio as operap6es;

XXII  -  analisar e recomendar a inclusao de  areas  de risco no plano  diretor
estabelecido no §  1° do artigo 182 da Constituigao da Repdblica Federativa do Brasil;

XXIII -  manter 6rgao estadual de Defesa Civil e o 6rgao Federal de Defesa
Civil informados sobre a ocorrencia de desastres e sobre as atividades de Defesa Civil; XII -
realizar exercicios simulados com a participapao da populapao para treinanento das equipes
e aperfeicoanento dos planos de cohtingencia;

XXIV  - proceder a avaliagao  de  danos  e prejuizos  das  areas  atingidas por
desastres  e  ao  preenchimento  dos  formulatos  de  Notificapao  Preliminar  de  Desastres  -
NOPRED,  de  Avaliapao  de  Danos  -  AVADAN  e  de  Declarapao  Municipal  de  Atuapao
Emergencial  -  DEMATE,  ou  outro  documento  equivalente  determinado  pelo  Sistema
Nacional de Defesa Civil;

XXV   -   propor   a  autoridade   competente   a   decretapao   de   situapao   de
emergencia ou de estado  de calanidade pdblica, de acordo com os crit6rios estabelecidos
pelo Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC;

XXVI  - vistoriar periodicanente,  locais  e  instalap6es  adequndas  a abrigos
temporfuios, disponibilizando as infomap5es relevantes a populapao;

XXVII - coordenar a coleta, a distribuicao e o controle de suprimentos em
situap6es de desastres;

XXVIII  -  planejar a organizapao  e  a administrapao  de  abrigos provis6rios
para a assistencia a populapao em situapao de desastre;

XXIX  -  participar  dos   Sistemas  previstos  na  Lei  n°   12.340,   de   1°  de
dezembro  de 2010, ou outra legislapao vigente, promovendo  a criapao e  a interligapao de
centros de operap6es e incrementar as atividades de monitorizapao, alerta e alarme com o
objetivo de otimizar a previsao de desastres;

XXX- exercer outras atividades correlatas.

cApiTULO mv
SECRETARIA DA JUVENTUDE

SECAO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

26



Art. 50 - Comp6em a Secretaria da Juventude

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

1 - Secretaria da Juventude;
2 - Secretaria Adjunta da Juventude;

6RGAOS DE EXECUCAO PROGRAMATICA

3 - Departanento de Politicas Ptlblicas;
4 -Departamento de Progralnas e Projetos;
5 - Assessoria Administrativa;
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Art. 51 - Sao atribui96es especificas da Secretaria Municipal da Juventude alem de
outras atribui95es que vierem a ser estabelecidas em regulamento:

I  -  Estruturar  ulna  polftica  voltada  para  a  juventude  capaz  de  fomecer
mecanismos de afirmapao social, ben-estar e progresso intelectual;

11  -  criar  meios  que  possibilitem  a  inclusao  do jovem  na  sociedade  e  seu
envolvimento em atividades que incentivem o empreendedorismo, a educapao e a satde;

Ill -desenvolver trabalhos de integrapao entre os jovens buscando a afirmapao
de sua identidade e de seus direitos;

IV  -  criar  e  buscar  oportunidades  de  empregos  por  meio  de  programas,
convenios e/ou parcerias;

V - realizar, intemediar e/ou buscar cursos profissionalizantes, afim de que os
jovens venham fazer proveito em beneficio do seu crescimento pessoal e profissional;

VI - manter o born dialogo com as organizap6es juvenis atuantes no ambito
municipal  para  desenvolverem  ap6es  direcionadas  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  do
jovem;

VII - promover encontros,  seminatos, forums, palestras e debates, nivelando
assim os conhecimentos e proporcionando aos j ovens capacitapao;

VIII  -  garantir a implantapao  do  Sistema Nacional  de  Juventude no  ambito
municipal;

IX - coordenar, em ambito municipal, o Sinajuve;
X  -  elaborar  os  planos  municipais  de juventude,  em  conformidade  com  os

respectivos Planos Nacional e Estadual,  com a participapao  da sociedade,  em especial da
juventude;

XI - criar, desenvolver e manter progranas, ap6es e projetos para a execngfro
das politicas pdblicas de juventude;

XII   -   convocar  e   realizar,   em   conjunto   com   o   Conselho   Municipal   de
Juventude, as Corferencias Municipais de Juventude, com intervalo mckimo de 4 (quatro)
anos;

XIII -  editar normas complementares para a organizapao e funcionamento do
Sinajuve, em ambito municipal;

XIV  -  cofinanciar,  com os demais  entes  federados,  a execngao  de programas,
ap6es e projetos das politicas pdblicas de juventude;

XV - estabelecer mecanismos de cooperapao com os Estados e a Uniao para a
execugao das politicas pdblicas de juventude.
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CAPITULO XXV
SECRETARIA DE RECURSOS HiDRICOS

SECAO I
DA ESTRUTURA ADNINISTRATIVA

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

Art. 52 - Comp5em a Secretaria de Recursos Hidricos

6RGAOS DE DIRECAO SUPERIOR

1 - Secretaria de Recursos Hidricos;
2 -Secretaria Adjunta de Recursos Hdricos;

6RGAOS DE EXECUCAO PROGRAMATICA

3 -Departanento de Fiscalizapao e Projetos
4 - Assessoria T6cnica
5 - Assessoria Administrativa;
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Art. 53 - Sao atribui96es especificas da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos,
al6m de outras atribuig6es que vierem a ser estabelecidas em regulamento:

I - Planejar, coordenar e implantar a Politica de Recursos Hfdricos no ambito
do Municipio;

11 - Promover a execug5o  de  obras, produtos e  servigos tocantes  a recursos
hidricos relacionados com a infraestrutura rural, em articulapao com outros 6rgaos;

Ill - Conservar lagoa, nascentes, c6rregos, canais, rios e riachos no Municipio;
IV  -  Desenvolver  campanhas  de  educapao  para  minimizar  a  poluigao  dos

corpos de agua superficiais;
V  -  Conhecer  e  identificar os  recursos  hidricos  vulneraveis  do  Municipio  e

com risco de poluigao e degradapao;
IV - Elaborar e acompanhar programas e projetos referentes ao uso, oferta e

preservapao dos recursos hidricos, em articulagao com outras entidades da esfera estadunl e
federal;

V-  Elaborar estudos e planos para promover as ap6es de  gerenciamento dos
recursos hidricos;

VI - Elaborar relat6rio mensal de execugao de suas atividades;
VII - Propor normas e medidas que visem a protegao dos recursos hidricos no

inbito do municipio;
VIII- Cuidar da prote9ao dos recursos hidricos do Municlpio;
IX - Promover, apoiar e acompanhar ap6es que visem a adequada distribuigao

de agua a populapao mamanguapense;
X - Administrar e zelar pelos bens patrimoniais sob sua responsabilidade;
XI - executar outras atividades inerentes a sua area de competencia.

TfTULO Ill
ATRIBUICOES DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DOS DEMAIS

DIRIGENTES EM TODOS OS NfvIIS
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CAPITULO I
ATRIBUICOES DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS

Art.  54  -  Os  Secretatos  Municipais,  auxiliares  diretos  e  de  confianga  do
Prefeito  do  Municipio, ten  as  seguintes  atribuig6es  basicas,  complementadas  com  outras
definidas no Regulamento Geral da Prefeitura Municipal de Mananguape :

I - exercer a orientagao, coordenapao e supervisao dos 6rgaos e entidades da
Administrapao Municipal inscritos na sun area de competencia e supervisao;

11 - referendar os decretos e outros atos do Prefeito do Municipio;
Ill - expedir instrng6es para execugao das leis, decretos e regulanentos;
IV  -  apresentar  ao  Prefeito  relat6rio  anunl  de  sua  gestao  nas  Secretarias

Municipais;
V - praticar os atos pertinentes ds atribuig6es que lhes foram outorgadas ou

delegadas pelo Prefeito;
VI  - comparecer perante a Camara Municipal ou a suas comiss6es,  quando

regularmente convocados;
VII  -  supervisionar  as  atividades  desenvolvidas  pelos  6rgaos  que  lhe  sao

vinculados ou supervisionados.

CApfTULO 11
ATRIBUICOES ESPECIAIS

Art.   55   -   As   competencias   especificas,   os   m'veis   de   subordinapao,   a
representapao grafica, a definigao espacial de setores, as atribuig5es dos dirigentes e demais
nomas de funcionanento dos 6rgaos e unidades que integraln a Estrutura Administrativa de
que trata esta Lei serao estabelecidos no Regulamento Geral da Prefeitura Municipal, a ser
expedido mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.

CApfTULO Ill
ATRIBUICOES DOS DIRIGENTES EM TODOS OS NfvEIS

Se€ao I
Atribuic6es Comuns

Art.  56  -  Sao  atribui96es  comuns  dos  dirigentes,  em relapao  aos  6rgaos  e
unidades que dirigem:

I   -   planejar,   dirigir,   coordenar,   controlar,   orientar   e   supervisionar   as
atividades inscritas na sua area de competencia;

11 - expedir normas para a racionalizapao e a execugao dos servigos do 6rgao
ou da unidade;

Ill - aplicar as penalidades de sua algada;
IV - encaminhar ao chefe imediato os relatorios peri6dicos ou eventuais das

atividades desenvolvidas ;
V  - praticar os  demais  atos  inerentes  ao  exercicio  de  suas  atribuig6es  e  os

decorrentes de delegagao ou de determinagao de autoridade superior.

Art.  57.  As  atribuig6es  especificas  dos  cargos  em  comissao  e  fung6es
gratificadas sao as constantes do ANEXO 11.

TfTULO IV
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO E FUNCOES DE CONFIANCA
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CAPITULO I
NOMENCLATURA E RETRIBUICAO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSAO

Se€ao I
Nomenclatura

Art.  58  -  Os  cargos  de  provimento  em  comissao  e  fungao  gratificada,
necessatos  a  implantapao  e  funcionamento  da  Estrutura  Administrativa  da  Prefeitura
Municipal de Mamanguape, definida no artigo 6° desta Lei, fican criados de acordo com a
disposigao constante no ANEXO I, desta Lei.

Secao 11
Retribui€ao

Art. 59 - A retribuigao dos cargos de provimento em comissao dos Grupos
Ocupacionais  de  Diregao  e  Assessoraniento  Superiores  -  DAS  e  Diregao  e  Assistencia
Intermediata - DAI e Fungao Gratificada sao os constantes do ANEX0 Ill, para o ano de
2021, e do ANHXO IV desta Lei, para os anos subsequentes, a partir de 2022.

Pafagrafo  iinico  -  Os  valores  dos  subsfdios  dos  Secretatos  e  Secretdrios
Adjuntos   Municipais   ou  dos   cargos   comissionados  a  eles   equiparados,  previstos  em
legislap6es   esparsas   expressamente   indicadas   nesta   lei   para   cada   cargo,   passarao   a
corresponder  aos  valores  previstos  mos  ANEXOS  Ill  e  IV  desta  lei,  e  suas  posteriores
atualizap6es.

Art.  60  -  0  servidor  ptiblico,  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo,
quando nomeado para cargo em comissao na administrapao direta, indireta e autarquica do
Poder  Executivo,  podefa  optar,  na  forma  legalmente  permitida,  por  sua  remunerapao  ou
subsidio referente ao cargo efetivo, hip6tese em que percebera a sua retribuigao financeira
cumulativamente com o equivalente a ate 700/o (setenta por cento) do subsfdio fixado para o
cargo em comissao que vier a exercer, assegurada complementapao ate o valor deste se do
somat6rio resultar quantia inferior.

§ 1° Os titulares dos cargos de provimento em comissao ficam sujeitos a uma
jomada de trabalho de quarenta horas semanais.

§   20   Os   titulares   de   cargos   de   provimento   em   comissao   podem   ser
convocados, quando necessato, para a prestapao de servigo em regime extraordinato, sem
remunerapao adicional.

Art. 61 -Fica instituida a Gratificapao de Atividades Especiais -GAB, de ate
100%   (cem   por   cento)   destinada   a   retribuir   os   servidores   ocupantes   de   cargos
comissionados,  DAS  e  DAI,  em  razao  das  peculiaridades  do  cargo  ou  fungao,  a  ser
regulamentado por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

CApfTULO 11
CRITERIOS PARA 0 PROVIMENTO E 0 EXERcfcIO

Art.  62  -  A  nomeapao  e  o  exercfcio  para  os  cargos  de  provimento  em
comissao  e  fung6es  de  confianga  obedecerao  ao  criterio  da  confianga  e  ao  que  disp5e
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especificamente  a  legislapao  pertinente  ao  Estatuto  dos  Servidores  do  Municipio  e  ao
Quadro Permanente de Pessoal da Administrapao Direta do Poder Executivo.

§  1° - Os cargos em comissao e fung6es gratificadas terao no ndnimo  10%
(dez por cento) ser preenchidos por servidores do quadro efetivo do municipio.

§ 2°  - A designapao para o  exercicio do encargo de  Secretato da Junta do
Servigo  Militar  e  do  Ndcleo  de  Expedigao  de  Carteira  de  Trabalho  recaira  em  servidor
efetivo do Quadro Permanente da Administrapao Direta do Poder Executivo do Municipio.

TfTUL0 V
DISPOSICOES GEENS

Art. 63 - Ficam extintos os 6rgaos, unidades e entidades nao constantes da
Estrutura Administrativa  de  que  trata  esta  Lei,  ben  como  os  cargos  de  provimento  em
comissao e Fung6es Gratificadas que lhes sao correspondentes na estrutura anterior.

Art. 64 - As retribuie6es estabelecidas no Anexo Ill e IV do artigo 59, desta
lei,  serao reajustados nas mesmas 6pocas e mos mesmos indices conferidos aos servidores
efetivos do Municipio nas revis6es gerais anuais dos valores dos niveis de vencimento.

Art. 65 - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir
ou utilizar as dotap6es organentdrias aprovadas na Lei Orgamentaria do corrente exercicio
de 6rgao extinto, em favor de 6rgaos criados, transformados, transferidos, incorporados ou
desmembrados   por   esta   Lei,   mantida   a  mesma   classificapao   funcional-progranatica,
expressa por categoria de progranapao em seu menor nivel, conforme a Lei de Diretrizes
Organentatas.

Art.  66  - Esta Lei entra em vigor na data de  sua publicapao, revogadas as
disposig6es em contrdrio e em especial os artigos 76, 77 e 78 da Lei n° 620/2009, de 30 de
dezembro de 2009.

Gabinete da Prefeita Municipal de Mananguape, em 17 de mar9o de 2021.

MARIA EINfaffffisl/iENTOpEssOA
Prefeita Municipal
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ANEXO I
DENOMINACA0 E SIMB0LOGIA DOS CARGOS

DENOMINACA0 DO CARGO QUANTIDADE slMB0LO
01 - GABINETE DO PREFEITO
Secretdrio Chefe do Gabinete do Prefeito 01 Subsidio
Secretario Adjunto do Gabinete do Prefeito 01 50% subsfdio
Gerente de Comunicapao Social 01 DAS-100

Ouvidor Geral 01 DAS-100
Gerente do Cerimonial 01 DAS-100
Gerente de Seguranga do Gabinete do Prefeito 01 DAS-100
Chefe de Segao de Seguranca de Pessoas 01 DAI-100
Chefe do Servigo de Informapao ao Cidadao - SIC 01 DAI-100
Gerente  do  Nricleo  de  Correspondencias  e  Atos 01 DAS-100
Oficiais.

Assessor T6cnico-Legislativo 01 DAS - 200
Assessor Regional 10 DAI -loo
Assessor de Imprensa 01 DAI-100
Assessor Administrativo 01 DAI-300
Assessor Especial 01 DAS - 200

DENOMINACA0 D0 CARGO QUANTIDADE siMB0LO
02 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Chefe do Gabinete do Vice- Prefeito 01 Subsfdio
Asse ssor Admini strativo 01 DAI -300
Assessor Especial 01 DAS - 200
Assessor T6cnico 01 DAS -200

DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE SIMBOLO
03 - CONTROLADORIA GERAL
DENOMINACAO D0 CARGO
Controlador Geral 01 Subsidio
ControladorAdjunto 01 500/osubsidio

Diretor do Departamento de Auditoria 01 DAS-200
Diretor do Departamento de Controladoria 01 DAS-200
Diretor do Departamento de Controle Intemo 01 DAS-200
Assessor T6cnico 01 DAI-200
Assessor Administrativo 01 DAI-300

04 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA QUAVTIDADE
DENOMINACA0 DO CARGO
Secretalo de Articulapao Polftica 01

Secretario Adjunto de Articulapao Politica 01 50%subsfdio



Diretor do Departamento de Relap6es Institucionais 01 DAS-200
Diretor de Divisao de Apoio Parlanientar 01 DAS-300
Assessor Administrativo 01 DAI-300

05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DENOMINACA0 DO CARGO QUANTIDADE SIMBOLO

Secretato de Planej anento 01 Subsidio
Secretario Adjunto de Planej anento 01 5o0/osubsfdio
Diretor do Departanento de Planej amento 01 DAS-200
Diretor do Departanento de Orgamento e Finangas 01 DAS-200
Diretor de Divisao de Planejamento Estrat6gico 01 DAS-300
Diretor do Departamento de Tecnologia da 01 DAS-200
Informapao
Assessor T6cnico 01 DAI-200

06 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE SIMBOLO

Secretario de Administrapao 01 Subsidio
Secretato Adjunto de Administrapao 01 5oo/osubsidio
Gerente de Administrapao 01 DAS-loo
Gerente de Material, Patrim6nio e Almoxarifado 01 DAS-100
Gerente dos Servicos de Garagem 01 DAS -100
Diretor de Divisao de Servigos Gerais 01 DAS-300
Diretor do Departanento de Recursos Humanos 01 DAS-200
Chefe de Segao de Documentapao e Arquivo 01 DAI-200
Diretor do Departanento de Licitapao 01 DAI - 200
Diretor do Departanento de Compras 01 DAS - 200
Diretor do Departamento de Contratos e 01 DAS - 200
Docunentapao
Chefe do Ndcleo de Didrio Oficial 01 DAI -100
Chefe do Ndcleo de Protocolo Geral 01 DAI -100
Chefe do Nticleo de Controle de Estoque 01 DAI -100
Chefe do Ndcleo de Tombaniento 01 DAI -100
Assessor Administrativo 07 DAI -300
Assessor T6cnico 03 DAI-200

07 - SECRETARIA DE FINANCAS



DENOMINACAO D0 CARGO QUANTIDADE siMB0LO
Secretato de Finangas 01 Subsidio
Secretdrio Adjunto de Finan9as 01 50% subsidio
Tesoureiro Geral 01 DAS-100
Gerente de Arrecadapao e Tributapfo 01 DAS-100
Diretor do Departanento de Fiscalizapao de 01 DAS-200
Tributos
Gerente Financeiro 01 DAS-loo
Gerente de Contabilidade 01 DAS-loo
Diretor do Departamento de Anecadapao 01 DAS - 200
Diretor do Departamento de Controle e 01 DAS - 200
Acompanhamento da Divida Fundada
Diretor do Departanento de Cadastro e Paganento 01 DAS-200
de Pessoal
Chefe do Ndcleo de Cadastro e Avaliapao de 01 DAI-100
Im6veis
Chefe do Ndcleo de Expedigao de Alvafa de 01 DAI-100
Funcionanento
Chefe do Ndcleo de Controle da Divida Ativa 01 DAI-loo

Assessor T6cnico 01 DAI-200
Assessoria Administrativa 01 DAI -300

08    -    SECRETARIA    DE    INDUSTRIA    E
C OMERCI O        E        DE SENVOLVIMENTO
ECON6MICO
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE siMB0LO

Secretario da Indistria, Comercio e 01 Subsidio
Desenvolvimento Econ6mico
Secretario Adjunto da Indistria, Comercio e 01 5o0/osubsidio
Desenvolvimento Econ6mico
Diretor do Departanento de Inddstria e Com6rcio 01 DAS-200
Diretor da Divisao do Empreendedorismo 01 DAS-300
Diretor da Divisao de Desenvolvimento Sustentavel 01 DAS-300
Gerente de Projetos Especiais 01 DAS-100
Gerente do Empreender ME 01 DAS-loo
Assessor T6cnico 01 DAI-200

09     -     SECRETARIA     DA     AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO                  E                  DEFE SA
AGROPECUARIA
DENOMINACA0 DO CARGO QUANTIDADE SfMBOLO
Secretalo   de   Agricultura,   Abastecimento   e   Defesa 01 Subsidio



Agropecuala
Secretdrio  Adjunto  de  Agricultura,  Abastecimento  e

01 50% subsidioDefesa Agropecuata
Diretor do Departanento de Agricultura 01 DAS-200

Chefe do Nbcleo de Apoio a Agricultura Familiar 01 DAI-100

Diretor do Departanento de Defesa Agropecuata 01 DAS-200

Chefe da Segao de Inspegao Sanitata 01 DAI-200

Chefe do Ndcleo de Mercados 01 DAI-100

Chefe do Ndcleo de Matadouros 01 DAI-100

Assessor T6cnico 01 DAI-200

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENT0 URBANO
DENOMINACAO QUANTIDADE SIMBOLO
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento 01 Subsidio
Urbano
Secretdrio Adj unto de Infraestrutura e 01 500/osubsidio
Desenvo lvimento Urbano
Gerencia de Planej amento Urbano 01 DAS-100

Gerencia de Servicos Urbanos 01 DAS-100

Diretor do Departamento de Obras 01 DAS-200
Gerencia do Ndcleo de Urbanismo 01 DAS-100

Gerencia de Analise, Licencialnento e Fiscalizapao de 01 DAS-100
Obras
Chefe da Segao de Fiscalizapao de Obras 01 DAI-200
Gerencia do Ndcleo de Parcelamento do Solo 01 DAS-100

Gerfencia do Ndcleo de Edificap6es 01 DAS-100
Gerencia de Engenharia 01 DAS-100

Diretor do Departamento de Transportes 01 DAS-200
Chefe do Ndcleo de Manutencao de Frota 01 DAS-300
Chefe da Secao de Cemit6rios 01 DAI-200
Assessor T6cnico 01 DAI-200
Assessor Administrativo 01 DAI-300

11 -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
DnNOMINACAO DO  CARGO QUANTIDADE SIMBOLO

Secretdrio do Meio Ambiente 01 Subsidio

Secretato Adjunto do Meio Ambiente 01 50% subsidio
Diretor do Departanento de Administrapao 01 DAS-200
Financeira
Chefe da Segao de Controle de Estoque 01 DAI-200
Diretor do Departamento de Controle Ambiental 01 DAS-200
Gerente de Fiscalizapao Ambiental 01 DAS-100

Gerente de Analise e Licencianiento 01 DAS-loo
Chefe da Segao de Nutrigao, Selegao e Manejo 01 DAI-200
Animal



Chefe da Secao de Higiene e Veterindria 01 DAI-200
Diretor do Departanento de Paisagismo, 01 DAS-200
Arborizapao e Reflorestamento
Gerente de Areas Preservadas, Pesquisas e 01 DAS-100
Educapao Ambiental
Chefe da Segao de Prapas e Jardins 01 DAI-200
Chefe do Ndcleo do Hofto Florestal 01 DAI-100
Gerente do Parque Ecol6gico Bica do Sertaozinho 01 DAS-100
Chefe de Segao do Zool6gico 01 DAI-200
Diretor do Departamento de Limpeza Urbana 01 DAS-200
Chefe do Ndcleo de Tratamento e Destinapao Final 01 DAI-100
Chefe do Ndcleo de Coleta Seletiva, 01 DAI-100
Reaproveitamento e Reciclagem
Assessor Jun'dico 01 DAS-100

12 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE SIMBOLO

Secretato de Esportes e Lazer 01 Subsidio
Secretato Adjunto de Esportes e Lazer 01 50% subsfdio
Diretor do Departamento de Esportes 01 DAS-200
Chefe do Ndcleo de Esportes Amadores 01 DAI-loo
Diretor de Divisao de Material e Equipanentos 01 DAS-300
Esportivos
Diretor de Divisao de Unidades Esportivas 01 DAS-300
Assessor T6cnico 01 DAI-200

13 - SECRETARIA DH TURISMO
DENOMINACAO D0 CARGO QUANTIDADE SIMBOLO

Secretario de Turismo 01 Subsidio
Secretato Adjunto de Turismo 01 50% subsfdio
Diretor da Divisao de Eventos Turisticos 01 DAS-300
Chefe do Ndcleo de Informap6es Tun'sticas 01 DAI-100
As ses sor Administrativo 01 DAI-300

14 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE SIMBOLO
Secretato da Educapao 01 Subsidio
Secretatio Adjunto da Educapao 01 50% subs{dio
Gerente de Apoio Administrativo 01 DAS-100
Diretor do Departaniento de Educagao 01 DAS-200
Diretor do Departamento de Educapao Especial e 01 DAS-200
Direito a Diversidade



Diretor do Departamento de Merenda Escolar 01 DAS -200
Gerente de Apoio Pedag6gico 01 DAS-100
Diretor de Divisao de Ensino Fundalnental I 01 DAS-300
Diretor de Divisao de Ensino Fundamental  11 01 DAS-300
Diretor da Divisfo de Educapao de Jovens e 01 DAS-300
Adultos - EJA
Diretor de Divisao de Educapao Infantil 01 DAS-300
Diretor de Divisao de Transporte Escolar 01 DAS-300
Chefe do Ndcleo de Distribuicao de Alimentapao 01 DAI-100
Escolar
Chefe do Ndcleo de Frequencia Escolar e 01 DAI-100
Estatistica
Chefe do Ndcleo de Distribuigao de Equipamentos 01 DAI-100
e Materiais Escolares
Diretor de Escola com mais de 300 alunos 12 DAS -100
Diretor de Escola com mais de 100 e ate 300 alunos 06 DAS - 200
Diretor de Escola (at5100 alunos) 12 DAS - 300
Diretor Adjunto de Escola com mais de 300 alunos 12 DAI -100
Diretor Adjunto de Escola com mais de 100 alunos 06 DAI - 200
ate 300 alunos
Diretor Adjunto de Escola com ate loo alunos 12 DAI -300
Chefe de Secretaria Escolar 30 DAI-200
Chefe do Ndcleo de Merenda da Unidade Escolar 30 DAI-200
Assessor Administrativo da Secretaria Escolar 30 DAI-300
Coordenador Pedag6gico de Educapao Infantil 30 DAI -100
Coordenador Pedag6gico de Ensino Fundanental I 30 DAI -100
Coordenador Pedag6gico de Ensino Fundamental 11 30 DAI -100
Coordenador Pedag6gico do EJA 6 DAI -100

15 - SECRETARIA DE SAODE
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE slMBOLO
Secretalo de Sadde 01 Subsfdio
Secretato Adjunto de Sadde 01 50% Subsidio
Ouvidor da Sadde e Comunicapao 01 DAS-100
Diretor do Departamento de Administrapao e 01 DAS-200
Finangas
Diretor do Departanento de Recursos Humanos 01 DAS-200

Gerencia de Contabilidade e Finangas 01 DAS-100
Diretor do Departanento de Contabilidade 01 DAS-200
Gerente de Planej amento 01 DAS-100
Diretor do Departamento de Almoxarifado e 01 DAS-200
Suprimentos
Gerente de Distritos Sanitdrios 01 DAS-100
Gerente de Informatica 01 DAS-100
Diretor de Divisao de Suporte, Logfstica e 01 DAS-300
Patrim6nio



Diretor do Departamento de Seguranca 01 DAS-200
Diretor do Departamento de Transportes 01 DAS-200
Chefe da Segao de Seguranga e Vigilincia 01 DAI-200
Diretor do Departanento de Assistencia em Satlde 01 DAS-200
Gerente do MAC - Ag6es de Sadde de Media e 01 DAS-100
Alta Complexidade
Diretor de Divisao do PAM 01 DAS-300
Diretor de Divisao do RT Pronto Atendimento 01 DAS-300
Gerente de Assistencia Farmaceutica 01 DAS-100
Diretor do Departanento de Farmacia 01 DAS-200
Diretor da Divisao de Farmacia Bdsica 01 DAS-300
Gerente do SAun 01 DAS-100
Diretor do Departamento de Atengao a Sadde 01 DAS-200
Gerente de Atengao Basica 01 DAS-100
Gerente de USF - Unidades Basicas de Sadde da 01 DAS-100
Fanilia
Gerencia Multiprofi ssional 01 DAS-100
Diretor do Departamento de Sadde Mental 01 DAS-200
Gerente do CAPS I 01 DAS-100
Gerente do CAPS AD-III 01 DAS-100
Diretor do Departamento de Odontologia 01 DAS-200
Gerencia de ESB - Sadde Bucal 01 DAS-100
Diretor da Divisao do Centro de Especialidades 01 DAS-300
Odontol6gicas - CEO
Gerente de Vigilincia em Sadde 01 DAS-100
Diretor da Divisao de Vigilancia Sanitata e 01 DAS-300
Ambiental
Chefe do Ndcleo de Controle de Zoonoses 01 DAI-loo
Gerencia de Regulapao em Sadde 01 DAS-100
Diretor de Divisao de Vigilincia Epidemiol6gica 01 DAS-300
Diretor de Divisao de Urgencia e Emergencia 01 DAS-300
Assessor Juridico 01 DAS-100



16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE SfMBOLO
Secretato de Assistencia Social 01 Subsidio

Secretdrio Adjunto de Assistencia Social 01
50%Subsfdio

Chefe    da    Secretaria    do    Couselho    Municipal    de
01 DAI-200

Assistencia Social
Diretor de Divisao da Casa dos Conselhos 01 DAS-300
Gerente de Planejamento e Gestao Estrat5gica 01 DAS -100

Gerente do Programa Crianga Feliz 01 DAS -100

Gerente do SUAS 01 DAS-100

Diretor de Divisao de Beneficios Eventuais 01 DAS-300
Chefe do Ndcleo Setorial de Habitapao 01 DAI-loo
Chefe do Ndcleo de Vigilfrocia S6cio Assistencial 01 DAI-100
Gerente  do  Centro  de  Referencia de Assistencia  Social-

01 DAS-100
CRAS
Diretor de Divisao de Protegao Basica 01 DAS-300
Chefe do Ndcleo de Protegao e Atengao Integral a Famflia

01 DAI-100- PAIF
Gerente  do  Servigo  de  Convivencia e  Foltalecimento  de

01 DAS-100Vinculos - SCFV
Chefe do Ndcleo do Programa Bolsa Famflia 01 DAI-100

Chefe do Ndcleo de Convenio e Seguranga Alimentar 01 DAI-loo
Gerente   do   Centro   de   Referencia   Especializada   em

01 DAS-100
Assistencia Social - CREAS
Diretor  de  Divisao  do  Servigo  de  Protegao  Social  de

01 DAS-300
Media Complexidade
Chefe do Nticleo de Programas de Atengao Especializada

01 DAI-100a Familia e Individuos - PAEFI
Chefe do Ndcleo de Medidas S6cio Educativas em Meio

01 DAI-100Aberto - MSE
Assessor Juridico 01 DAS-100

Assessoria Administrativa 01 DAI - 300

17 - SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS
DIREITOS HUMANOS
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE SIMBOLO

Secretario da Cidadania e dos Direitos Hulnanos 01 Subsidio
Secretdrio Adjunto dos Direitos Humanos 01 500/osubsidio
Diretor do Departanento dos Direitos do Cidadao 01 DAS-200
Diretor do Departamento de Assuntos Comunitalos 01 DAS-200
Chefe do Nticleo de Apoio a Diversidade de Genero e 01 DAI-100
Raga



Chefe da Se¢ao de Apoio a Populapao Idosa, 01 DAI-200

Adolescentes e Cidadaos em Situapao de RuaChefedaSecaodaJuntadeServicoMilitar
01 DAI-200

Chefe da  Se9ao de Identificapao (expedigao de 01 DAI-200

Carteira de Identidade e de Trabalho)GerentedoPROCONMunicipal
01 DAS-100

Chefe da Assessoria T6cnica 01 DAI-200

18 - SECRETARIA DOS DIREITOS DAS
MULHERES
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDAI}E SIMBOLO

Secretario dos Direitos das MulheresSecretarioAdjuntodosDireitosdaMulherDiretordeDivisaodeArticulapaoInstitucional 01 Subsidio
01 5o0/osubsfdio
01 DAS-300

Gerencia de Planejamento e Gestao de Polfticas para 01 DAS-100
as Mulheres
Chefe da Assessoria Administrativa 01 DAI-300

19 - SECRETARIA DA CULTURA
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE SiMBOLO

Secretato da CulturaSecretdrioAdjuntoda CulturaDiretordoDepartanentodaCulturaDiretordeDivisaodeArteseCulturaDiretordeDivisaodoCentroCultural FenixChefedoNticleodeAudiovisual 01 Subsidio
01 50% subsidio
01 DAS-200
01 DAS-300
01 DAS-300
01 DAI -100

Chefe do Ndcleo de Manutengao Predial do Centro 01 DAI -100

Cultural Fenix
Diretor de Divisao Departanento de Oficinas e 01 DAS-300
Cursos Culturais
Asse s soria Admini strativa 01 DAI-300

20 - SECRETARIA DE HABITACAO E
DEFESA CIVIL
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE slMBOLO

Secretdrio de Habitapao e Defesa CivilSecretdrioAdjuntodeHabitapaoeDefesa Civil 01 Subsidio
01 500/osubsidio

Diretor do Departanento de Atendimento Social da 01 DAS-200DAS-200
Habitapao
Diretor do Departamento de Projetos da HabitapaoDiretordoDepartamentoOperacionaldaDefesaCivil 01

01 DAS-200

Assessor Tecnico da Defesa Civil 01 DAS-200

Assessor Juridico 01 DAS  100



Chefe da Assessoria Admiristrativa

21 -SECRETARIA DA JUVENTUDE
DENOMINACA0 D0 CARGO QUANTIDADE slMBOLO

Secretato da JuventudeSecretarioAdjuntodaJuventudeDiretordoDepartamentodePolfticas PdblicasDiretordoDepartanentodeProgramaseProjetos 01 Subsidio
01 5oo/osubsfdio
01 DAS-200
01 DAS-200

Chefe da Assessoria Administrativa 01 DAI-300

22 - SECRETARIA DE RECURSOS

I     SIMBOLO     I
HiDRICOS
DENOMINACAO DO CARGO QUANTIDADE

Secretalo de Recursos Hidricos 01 Subsidio

Secretdrio Adjunto de Recursos Hidricos 01 50% subsidio

Diretor do Departamento de Fiscalizapao e Projetos 01 DAS-200
Assessor Tecnico 01 DAS-200

Chefe da Assessoria Administrativa 01 DAI-300



ANEXO H

ATREUICOES DOS CARGOS EM COMISSAO E FUNCOES GRATIFICADAS

GABINETE DO PREFEIT0
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO

1 - progranar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades de responsabilidade do
Gabinete;
2 - realizar o  acompanhanento de despachos e  o trinite de documentos de interesse do
Prefeito, bern como providencias e iniciativas de seu expediente particular;
3 - transmitir, verbalmente ou por escrito, ordens e despachos do Prefeito aos demais 6rgaos
e Secretarias Municipais;
4 - prestar assistencia ao Prefeito nas suas relap6es com as entidades vinculadas as demais
Secretarias e em outros assuntos especialmente recomendados;
5  -  preparar  os  despachos  do  Prefeito  e  acompanhar  a  execugao  das  suas  decis5es  e
determinap6es;
6 -preparar a agenda de compromissos do Prefeito e representa-lo, quando designado;
7 -progranar audiencias;
8- acompanhar a elaborapao dos relat6rios peri6dicos dos 6rgaos do Gabinete;
9- manter cadastro de autoridades e personalidades, bern como os arquivos e os fichatos de

publicap6es referentes as atividades do Gabinete;
10 - condurir tarefas de carater reservado e/ou confidencial determinadas pelo Prefeito; e
11 -exercer outras atividades compativeis com o cargo e as determinadas pelo Prefeito.

11 - SECRETARIO CHEFE ADJUNTO DO GABINETE DO PREFEITO

1 - Auxiliar o Secretato Chefe de Gabinete do Prefeito no cumprimento de suas atribuig5es
e substitul-lo nas suas ausencias e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Chefe de Gabinete do Prefeito os assuntos que excedan a
sua competencia;
3  - Desempenhar outras tare fas  compatfveis com a posigao e as delegadas pelo  Chefe de
Gabinete do Prefeito.

Ill - GERENTE DE COMUNICACAO SOCIAL

1   -   Assessorar   o   Gabinete   do   Prefeito   na   condugao   dos   assuntos   de   comunicapao
institucional  do  Municipio,  visando  a  manter  uma  imagem  positiva  da  institui9ao  e  a
estabelecer urn elo entre ela e a sociedade, primando pela transparencia das infomap5es;
2 - levar ao conhecimento da opiniao ptlblica informap6es e esclarecimentos de interesse da
Municipalidade, bern como noticias relativas as atividades da Administrapao Municipal;
3  -  acompanhar as noticias  relacionadas  ao  Municipio,  veiculadas  mos  diversos  meios  de
comunicapao,   indicando   ao   Prefeito   aquelas   que   possani   merecer   manifestapao   do
Municipio, mediante prestapao das informap6es necessdrias;
4 -manter arquivo atualizado de noticias jomalisticas selecionadas e de material audiovisual
que digani respeito ao Municipio;
5  -  coordenar  a  cobertura jomalfstica,  com  registro  impresso  e  audiovisunl,  de  eventos
intemos e extemos do Municfpio, bern como das visitas oficiais do Prefeito e Secret5rios;
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6 - determinar a atualizapao, permanente da internet e a intranet com noticias relacionadas
ao Municipio, de interesse da sociedade em geral e da instituigao;
7  -  responsabilizar-se  pela  produgao,  edicao  e  distribuigao  do  relat6rio  de  gestao  da
administrapao do Prefeito ;
8 - fazer com que seja atualizada, na intranet e na internet, a lista de ranais telefonicos da
Administrapao Municipal, com base nas infomap6es fomecidas pelos Secretalos;
9 - praticar, em geral, os demais atos ou encargos que lhe forem determinados pelo superior.

IV - OUVIDOR GERAL

1 - promover o recebimento de denthcias e queixas sobre atos considerados arbitratos,
desonestos   ou   que   resulte   em   desvio   de   legalidade,   abusos,   omiss6es,   injustigas,
morosidades, descasos e desfdias praticadas pela administrapao contra cidadaos e entidades
publicas e privadas;
2  -  coordenar  a  apurapao  de  fatos  denunciados,  ben  como  reclanap6es,  demandas  e
solicitap6es, junto aos 6rgaos muhicipais;
3  - estudar e propor, com base mos problemas detectados, medidas para o aperfeigoamento
dos servigos municipais;
4 - dirigir os servigos da Ouvidoria Geral do Municipio dentro do espirito da moralidade,
impessoalidade, da observincia das normas legais e do sigilo na averiguapao das dendncias e
reclamap6es, dentro dos melhores principios 6ticos de conduta e relacionaniento;
5  -  exercer com autonomia e  independencia as  suas  fung5es  comunicando-se diretamente
com              os              municipe s ,              sempre              que             j ulgar             nece ssato ;
6 - informar ao Prefeito fatos relevantes e aqueles em que haja comprometimento da boa
imagem        da        Administrapao        Pdblica,        por        escrito        ou        verbalmente;
7   -   Apresentar   ao   Prefeito,   mensalmente   relat6rio   circunstanciado   dos  trabalhos   da
Ouvidoria,    sugerindo    medidas    para   melhorar    o    desempenho    e    transparencia   da
administrapao pdblica;
8 - desempenhar outras atividades afins.

VI - GERENTE DO CERIMONIAL

1 - coordenar as atividades relativas a observancia, a aplicapao e a execugao de normas do
cerimonial  ptiblico  e  as  formalidades  protocolares  a  serem  seguidas  em  atos  solenes  e
pdblicos do Municipio;
2 -Atender as solicitap5es do prefeito, Secretatos    referentes   a   organizap5o   de
solenidades   e   eventos   sociais  de  carater oficial;
3  -  Controlar     a   agenda   decorrente   de convites   oficiais   recebidos   e   informa-los ao
Prefeito,   providenciando   a   confirmagao  de presengas,  quando necessalo;
4 -determinar a atualizapao da   lista   de   autoridades   de  interesse  da prefeitura;
5 -desenvolver   outras   atividades correlatas.

VII - GERENTE DE SEGURANCA DO GABINETE DO PREEITO

1 - Exercer a guarda e vigilincia das dependencias do Papo Municipal;
2 - exercer a supervisao dos servigos de vigilfrocia;
3 - proceder ao policiamento das dependencias do Papo Municipal;
4 - efetuar revis6es peri6dicas mos equipanentos de combate a incendios;
5 - gerenciar os servigos terceirizados pertinentes a Seguran9a, bern como atestar faturas e
recibos sob sua responsabilidade;
6 - organizar e fazer cumprir a escala de servigo do pessoal de seguranga;
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7   -  determinar   o   recolhimento   e   registro   dos   objetos   sem  tombo   encontrados   nas
dependencias do Papo, mantendo-os sob gunrda e comunicando, de imediato e oficialmente,
ao superior hierfuquico para as providencias cabiveis;
8  -  organizar e  manter atualizado  qundro  de chaves reserva de todas  as  dependencias do
Papo Municipal, a serem utilizadas, apenas pela seguranga, mos casos de emergencia;
9  - conduzir veiculos  automotores  em  situap6es relacionados  a seguranca ou em caso  de
emergencia;
10 -registrar ocorrencias que fugirem a rotina e informar ao Gabinete do Prefeito;

VIII - CHEFE DE SEGURANCA DE PESSOAS

I  -  Realizar a  seguranga pessoal  das  autoridades  em  solenidades intemas  e  extemas,  nas
viagens, deslocamentos, aeroportos, residencias e outros trajetos e em outras localidades;
2  -.  Interagir com outros  6rgaos  de  Seguranga,  na execngfo  de  atividades  comuns  ou de
interesse da Instituigao;
3   -  Destacar  segurangas  para  fazer  levantamento  de  visitas  e/ou  miss6es  oficiais  das
autoridades, tomando as providencias necessatas;
4 - Vistoriar, quando autorizado, veiculos, gabinetes e equipamentos de uso das autoridades;
5 -. Planejar e implementar dispositivos de seguran9a em eventos de expressiva importalcia
realizados pela instituigao;
6  -  Proceder,  por  determinapao  superior,  a  investiga96es  de  seguranga,  encaninhando
relat6rio a instincia superior;
7 - Prestar seguranga ds autoridades e personalidades, na area de jurisdig5o do 6rgao ou em
viagens oficiais, acompanhando-as quando necessalo;
8 -praticar em geral os demais atos ou encargos que lhe sejam determinados pelo Gabinete
do Prefeito.

IX - CHEFE DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO - SIC

1 - organizar e facilitar o procedimento de acesso a infomapao, tanto para o cidadao quarto
para a Administrapao Pdblica;
2  -  pemitir  que  qualquer  pessoa  -  fisica  ou juridica  -  encaminhe  pedidos  de  acesso  a
informapao a qualquer 6rgao ou entidade do Poder Executivo Municipal;
3  -  disponibilizar,  por  meio  do  sistema,  al6m     do  pedido,  o  acompanhamento  e  o
cumprimento do prazo de resposta;
4 - determinar   e  encaminhar para os  6rgaos reclamados  as  solicitap6es  dos  usuatos do
servigo pdblico;
5 - consultar as respostas recebidas;
5 - admitir recursos, reclaniap6es, entre outras ap5es.

X -GERENTE DO NUCLEO DE CORRESPONDENCIAS E ATOS OFICIAIS.

I - tomar providencias quarto as correspondencias dirigidas ao Chefe do Poder Executivo,
fazendo chegar ao seu conhecimento;
11 -determinar que sejani prontanente respondidas;
Ill -fazer com que sejan arquivadas as correspondencias de forma adequada;
IV -determinar que os atos oficiais expedidos sejam dirigidos aos destinatatos finais;
V -providenciar as publicap6es dos atos oficiais;
VI  -  outras  atribuig6es  inerentes  ao  cargo  ou  determinadas  pelo  Chefe  do  Executivo
Municipal.
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XI -CHEFE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA

1 - assessorar o Gerente de Comunicapao Social;
2 - determinar a prodngao de reportagens para publicapao em Televisao e outras midias;
3 - coordenar a produgao de documentdrios para eventos do Munic{pio;
4 - executar demais tare fas que lhe forem atribuidas dentro de sun area de atuapao, ou as
determinadas pelo Gerente.

XII -ASSESSOR TECNICO -LEGISLATIVO

1   -  Estudar  e  pesquisar  as  fontes  extemas  para  definigao  e  atualizapao  da  legislagao
municipal, em consonancia com as alterap6es na legislapao federal e estadual;
2 - Assessorar o Prefeito Municipal no cumprimento das decis6es administrativas referentes
aos requerimentos protocolizados no protocolo geral da Prefeitura Municipal;
3  -  Assessorar  o  Prefeito  Municipal  quarto  as  questoes  legislativas,  emitindo  pareceres
tecnicos, bern como, nas relapses parlamentares;
4    -   Assessorar   o    Prefeito    Municipal    no    cumprimento    das    decis5es   legislativas;
5  -  Assessorar  os  trabalhos  no  ambito  legislativo,  exaninando  ou  revendo  a redapao  de
minutas        de        Leis        Ordinatas        e        Complementares,        emitindo        parecer;
6 - Promover o entrosanento dos 6rgaos tecnicos da administrapao para fins de execugao de
planos e programas de trabalho;
7 - Assessorar tecnicaniente os departamentos;
8  -  Elaborar  relat6rios,  projetos  e  planos  de  trabalho  que  lhe  forem  encaninhados  pelo
Prefeito Municipal;
9  - Assessorar o  Prefeito para contatos  com os  demais poderes  e autoridades municipais,
estaduais e federais;
10 -Executar outros servigos tecnicos que forem determinados pelo Prefeito.

XIII -ASSESSOR REGIONAL

1  - detectar, avaliar e informar sobre problemas, prioridades e reivindicap6es da populapao
junto a Administrapao Municipal,
2   -   zelar   pela   preservapao,   conservagao   e   defesa   do   dominio   pdblico   municipal,
compreendido tanbem o patrim6nio ecol6gico;
3-integrar-se as iniciativas concementes a Defesa Civil;
4 - promover, apoiar e participar das atividades de natureza civico-cultural na sun regiao;
5  -promover  a  conscientizapao  dos  servidores  municipais,  integrantes  da  administrapao
regional,  sobre  a  natureza  do  Servigo  Ptiblico  e  suas  responsabilidades,  no  sentido  de
aprimorar a qualidade dos recursos hunanos na prestapao de servigos;
6-exercer   a   interlocugao   democratica   proativa,   mantendo   permanente   dialogo   com
representantes da sociedade civil, para exame de quaisquer quest6es de interesses pbblicos,
inclusive ensej ando a presenga das autoridades Municipais sempre que julgar necessario.
7-executar   ou   fazer   executar,   conforme   as   instrng6es   recebidas,   as   leis,   resolue6es,
regulamentos, posturas e atos emanados do Prefeito e da Camara;
8-prestar contas mensalmente, ou sempre que lhes sejani solicitados;
9-administrar e fiscalizar os servigos pdblicos mos Distritos e Povoados;
10-prestar servigos ptiblicos regionais nos Distritos e Povoados;
11 -coordenar as atividades locais executadas pelos diferentes 6rgaos da Prefeitura;
12-exercer fung6es administrativas delegadas pelo Prefeito em areas sob sua jurisdi9ao.

XIV -ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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1  - apoiar a execugao de servigos de apoio nas areas de recursos humanos, administrapao,
finangas e logistica;
2 - executar tare fas associadas ao ambiente organizacional;
3 - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
4 - protocolizapao, tramitap5o e controle do curso de documentos, tais como memorandos,
cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
5  -  recebimento  e  instrugao  de  requerimentos  e  processos  administrativos,  observando
normas, prazos e procedimentos legais.

XV -ASSESSORIA ESPECIAL

1 - Assessorar o Prefeito na esfera administrativa municipal;
2-  Assessorar  o  Prefeito  em  materias  que  requeiran  o  desenvolvimento  de  estudos  e
pesquisas relativos as polfticas pdblicas de interesse do govemo municipal;
3  -  Assessorar  e  acompanhar  o  Prefeito  Municipal  em  viagem  fora  do  municipio  com
dedicapao   exclusiva,   tendo   disponibilidade   e   habilitapao   para   condugao   de   vefculos
automotores leves;
4-  Assessorar  o  Prefeito  Municipal  na  gerapao,  articulapao  e  analise  das  variaveis  que
integram os processos de tomada de decisao da autoridade superior, e que, pela importancia
delas, necessitan serem confiaveis por verdadeiras e pertinentes com o projeto do Govemo
Municipal;
5-  Assessorar  o  Prefeito,  analisando  e  instruindo  expedientes  submetidos  a  decisao  do
mesmo;
6-   Desempenhar  outras   atividades   correlatas   que   lhe   forem   atribuidas  pelo   Prefeito
Municipal.

GABINETE DO VICE PREFEITO
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO CHEFE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

1   -  Promover  a  assistencia  direta  ao  Vice-Prefeito  no  desempenho  de  suas  atividades
politico/administrativas;
2 - Executar e exercer a diregao da execugao das atribuig6es previstas para o Gabinete do
Vice-Prefeito;
3  - Despachar diretamente  com o Vice-Prefeito,  delegar atribuie6es,  distribuir o trabalho,
superintender sua execugao e controlar os resultados;
4 - Responsabilizar-se pela fiel observincia e cumprimento eficaz das disposig6es legais e
normativas da legislapao pdblica municipal, no ambito do Gabinete do Vice Prefeito;
5 -Promover a recepeao de pessoas e autoridades que se dirijan ao Vice-Prefeito;
6 - Transmitir ordens e determinap6es do Vice-Prefeito;
7- Representar o Vice-Prefeito quando designado;
7 - Apresentar ao Vice-Prefeito Municipal relat6rio anual das atividades do Gabinete;
8  -  Praticar  os  atos  necessatos  ao  cumprimento  das  atribuig5es  do  Gabinete  do  Vice-
Prefeito e aqueles para os quais receber delegagao de competencia;
8  - Desempenhar outras tare fas  compativeis com a posicao  e  as determinadas pelo Vice-
Prefeito.
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11 -CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1  - apoiar a execngao de servigos de apoio nas areas de recursos humanos, administrapao,
finangas e logistica;
2 - executar tare fas associadas ao ambiente organizacional;
3 - auriliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
4 - protocolizapao, tramitapao e controle do curso de documentos, tais como memorandos,
cartas, circulares, oficios, relatorios, requerimentos etc. ;
5  -  recebimento  e  instrugao  de  requerimentos  e  processos  administrativos,  observando
normas, prazos e procedimentos legais.

Ill -ASSESSOR ESPECIAL

1 - Assessorar o Vice-Prefeito na esfera administrativa municipal;
2- Assessorar o Vice-Prefeito em mat6rias que requeiran o desenvolvimento de estudos e
pesquisas relativos as politicas ptlblicas de interesse do govemo municipal;
3 - Assessorar e acompanhar o Vice-Prefeito Municipal em viagem fora do municfpio com
dedicap5o   exclusiva,   tendo   disponibilidade   e   habilitapao   para   condugao   de   veiculos
automotores leves;
4- Assessorar o Vice- Prefeito Municipal na gerapao, articulapao e analise das variaveis que
integram os processos de tomada de decisao da autoridade superior, e que, pela importancia
delas, necessitam serem confiaveis por verdadeiras e pertinentes com o projeto do Govemo
Municipal;
5- Assessorar o Vice-Prefeito, analisando e instruindo expedientes submetidos a decisao do
mesmo;
6- Desempenhar outras  atividades  correlatas  que  lhe  forem atribuidas pelo Vice- Prefeito
Municipal.

IV -ASSESSOR TECNICO

1   -  Orientar  o  Vice-Prefeito  Municipal  no  cumprimento  das  decis6es  administrativas
referentes  aos  requerimentos  e  oficios  protocolizados  nas  Divis5es  do  Departanento  de
Administrapao;
2 - Assessorar o Vice- Prefeito Municipal na conduta administrativa;
3 - Assessorar nas respostas de requerimentos e indicap5es da Camara Municipal, mantendo
o Vice-Prefeito Municipal devidanente informado a respeito;
4 - Executar os trabalhos de assessoria, exaninando ou revendo a redapao de minutas de Lei,
Decreto,  Portarias  e  atos  administrativo  intemos,  a  tim  de  auxiliar  o  Vice-Prefeito  no
exercicio de suas atribuig6es;
5 - Executar outros servicos que forem deteminados pelo Vice-Prefeito.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - CONTROLADOR GERAL DO MUNIcipIO
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1  - Atender  as  consultas  relacionadas  as  quest5es  de  ordem  administrativa e  contabil  da
Administrapao Direta e Indireta do Municfpio;
2  -  Determinar  medidas  que  visem  a  melhoria  do  servigo  pdblico  municipal,  com  a
expedigao   de   portarias,   instrug6es   normativas,   orientap6es   t6cnicas,   recomendap5es,
pareceres e publicap6es de demais normas para uniformizar os procedimentos relacionados
aos  registros,  a  guarda,  ao  uso,  a  orientagao  e  ao  controle  de  bens  e  valores  de  outros
assuntos de sua competencia;
3  - Prevenir e  detectar irregularidades,  erros  ou falhas,  atrav6s  de  auditorias normais,  de
carater continuo, rotineiro e sistematico, previamente programadas, ou auditorias especiais
ou extraordinatas, para apurar denchcias ou suspeitas;
4 - Proceder ao controle e a fiscalizapao com atuap5es pr6vias, concomitantes e posteriores
aos atos administrativos visando a avaliapao da apao govemamental e da gestao fiscal dos
administradores    por    interm6dio    da   fiscalizapao    contabil,    financeira,    organentata,
operacional e patrimonial quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplica9ao
das subveng6es e a rendncia de receitas;
5 - Promover a apuragao, de oficio ou mediante provocapao, das irregularidades de que tiver
conhecimento, relativas a lesao ou ameaga de lesao ao patrim6nio ptiblico;
6  -  Requisitar  a  instaurapao  de  sindicancia,  procedimentos  e  processos  administrativos
sempre que verificar omissao de autoridade competente;
7   -  Verificar  a  aplicapao   correta  dos  recursos  financeiros  disponfveis,  bern  como,  a
probidade e a regularidade das operap6es realizadas; e
8 - Desenvolver outras atividades afins, no ambito de sua competencia.

11 - CONTROLADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO

1 - substituir o Controlador-Geral do Municipio em seus impedimentos, ferias, licengas ou
afastanento s temporfuio s ;
2  - auxiliar o  Controlador-Geral  do  Municipio  na coordenapao  e  supervisao  de todas  as
atividades administrativas da Controladoria Geral do Municipio;
3 - assessorar o Controlador-Geral do Municfpio mos assuntos t5cnicos;
4 - exercer outras atribuig6es que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Controlador-Geral
do Municfpio.

Ill - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

1- planejar,  coordenar,  orientar,  dirigir e  controlar as  atividades  administrativas  e  demais
trabalhos relativos aos seus subordinados;
2  -  supervisionar  e  executar  os  servi9os  de  auditoria  nas  areas  contabil,  patrimonial,
organentdria,  financeira,  administrativa,  de  suprimento  de  bens  e  servi9os,  de  recursos
humanos,  de  obras  e  servigos  de  engenharia,  dentre  outros,  dos  6rgaos  e  entidades  das
Administrap6es Direta e Indireta do Poder Executivo;
3  -  supervisionar e  executar a fiscalizapao  e inspe95es fisicas nos  6rgaos e entidades das
Administrap5es Direta e Indireta do Poder Executivo;
4 - emitir relat6rios, pareceres e laudos tecnicos relacionados com sua area de atuapao;
5  - executar outras  atividades no ambito do controle  intemo das Administrap6es Direta e
Indireta do Poder Executivo;
6  -  exercer  outras  atividades  compativeis  com  a natureza  e  a  finalidade  dos  servigos  de
auditoria que lhe venham ser atribuldas.
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7 - desempenhar as atribuig6es que lhe forem demandadas pelo  Controlador-Geral e pelo
Controlador Adjunto do Municipio, desde que compativeis com a natureza do cargo.

IV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA

1  - planejar,  coordenar, orientar, dirigir e controlar as atividades administrativas e demais
trabalhos relativos aos seus subordinados;
2 -coordenar, a paftir de diagn6sticos intemos, planos, progranas e projetos que busquem
atender aos obj etivos organizacionais ocorridos no anbiente da administrapao ptlblica;
3- determinar processos para apurapao para denuncias mos ambitos das secretarias e 6rgaos
correlatos;
4- intensificar ap6es para a redugao de custos e a melhoria contrfua dos recursos de apoio a
prestapao dos servieos municipais;
5- adotar medidas de otimizapao e racionalizapao dos atos processuais nos procedimentos
administrativos,   proporcionando  maior  agilidade  na  satisfapao   das  necessidades,   com
observancia aos princfpios da celeridade processual e da eficiencia operacional;
6 - exercer outras atribuic6es que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Controlador-Geral
do Municipio.

V - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

1 -coordenar o processo de planejamento estrategico das ap6es a serem desenvolvidas pelo
Municipio a curto, medio e longo prazos;
2  - auxiliar o setor na racionalizapao do processo de modemizapao institucional;
3-  orientar  o   desdobramento   de  diretrizes  estabelecidas  no  Planejanento  estrat6gico,
controlando   o   alcance   de   indicadores   de   desempenho   e   metas   das   unidades   da
Administrapao Municipal;
4- dar suporte e orientapao ds Secretarias na implementapao do planejanento estrategico e
da gestao de progranas e projetos;
5- promover a gestao pela qualidade, planejando, coordenando, acompanhando e orientando
a sua implantapao em todo o Munic{pio;
6-   propor   ap6es   objetivando   o   enfrentanento   de   aneagas   e   o   aproveitanento   de
oportunidades estrat6gicas;
7 - analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo melhorias
na sua organizapao, visando a dar maior eficiencia aos servigos prestados;
8 - executar outras tarefas que lhe forem atribuidas dentro de sua area de atuapao.

VI -ASSESSORIA TECNICA

1  - Realizar assessoria na implantapao e no acompanhanento de planos e progranas em sua
area de competencia;
2  -  Realizar  assessoria  tecnica,  estudando  a  mat6ria,  consultando  normas,  c6digos,  leis,
doutrinas,   jurisprudencia   e    outros    documentos,    procurando    instruir   procedimentos
administrativos intemos;
3   -   analisar   e   operar   as   infomap6es   levantadas   para   obter   o   prosseguimento   de
procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
4  -  emitir pareceres  e relat6rios  sobre  situap5es, processos  e  expedientes  administrativos,
consultando a mat6ria pertinente, submetendo-os a apreciapao do Controlador;
5 - Desenvolver outras atividades correlatas.

VII -ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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1 - apoiar a execugao de servigos de apoio nas areas inerentes a controladoria ou afins;
2 - executar tarefas associadas ao ambiente organizacional;
3 - auxiliar os servigos administrativos de controle;
4 - determinar a tranitapao  e controle do  curso  de documentos, tais como memorandos,
cartas, circulares, oficios, relatorios, requerimentos etc. ;
5  - promover apses no  sentido  do  recebimento  e instrugao  de requerimentos  e processos
administrativos, observando normas, prazos e procedimentos legais.

SECRETARIA DE GOVERN0 E ARTICULACAO POLITICA
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULACAO POLfTICA

1  -  assessorar  diretamente  o  Prefeito  na  implantapao  das  polfticas  pdblicas  previstas  no
Plano de Govemo da Administrapao Municipal;
2 -participar das programap6es oficiais do Municipio;
3  - planejar,  coordenar,  fiscalizar e  avaliar as  atividades  do  6rgao,  respondendo pela sua
atungao;
4  - decidir sobre as quest6es afetas ao seu 6rgao e os pedidos de certid6es;
5  -  promover  a  avaliapao  geral  dos  resultados  obtidos  pela  Secretaria,  encaninhando,
regularmente, relat6rio ao Prefeito das atividades executadas;
6 - expedir oficios, baixar instng6es, ordens de servicos e outros atos para a boa execugao
dos trabalhos das unidades e subunidades administrativas sob sua coordenagao;
7 - aprovar a escala de ferias dos servidores de sua Secretaria;
8 - proceder a avaliap5o do desempenho dos servidores lotados nas diversas Secretarias;
9 - solicitar sindicancias para a apura9ao de irregularidades no servi9o ptiblico, bern como a
instaurapao   de   processos   administrativos,   na   forma   estabelecida   pelo   Estatuto   dos
Servidores;
10 - fazer a publicapao dos atos administrativos;
11 - desenvolver outras atribuig6es que lhe sejan cometidas pelo Chefe do Executivo;

11 - SECRETARIO ADJUNTO DE GOVEENO E ARTICULACAO POLiTICA

1 -Auxiliar o Secretato no cumprimento de suas atribui96es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretario os assuntos que excedam a sun competencia;
3  - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretato.

Ill -DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RELAC6ES INSTITUCIONAIS.

1  -   promover o dialogo e o relacionanento entre o os 6rgaos do Municipio   seus ptiblicos
estrat6gicos   no   ambito    dos   Poderes   Executivo   e   Legislativo,   al6m   de   entidades
representativas da sociedade - ONGs, sindicatos, federap6es, associap6es e comunidades;
2 -planejar o intercambio dos muni'cipes no anbiente politico e social, com base na troca de
informap6es entre os interlocutores, proporcionando canais de comunicapao;
3  -   estabelecer diretrizes de prevengao e administrapao de crises, por meio dos canais de
interlocngao entre os poderes.
4 -outras ap6es inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretalo Municipal.
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IV - DIRETOR DA DIVISAO DE APOIO PARLAMENTAR

1  -   assessorar diretamente o Secretario na implantapao das politicas pdblicas previstas no
Plano de Govemo da Administrapao Municipal;
2 -  planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sun unidade administrativa;
3 -  implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
4  -     controlar  prazos  e  elaborar  minutas  de  respostas  dos  requerimentos  da  Camara
Municipal encaninhados ao Prefeito;
5 -   organizar, sanear e despachar os processos administrativos relativos aos requerimentos
da Camara Municipal encaninhados ao Prefeito ;
6 -  manter e organizar os arquivos e controles referentes a mat6ria;

V - CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1 -  realizar assessoria na implantapao e no acompanhanento de planos e programas em sua
area de competencia;
2  -  promover  assessoria  administrativa,  estudando  materias  de  natureza  administrativa,
consultando   normas,   c6digos,   leis,   doutrinas,   jurisprudencia   e   outros   documentos,
procurando instruir procedimentos administrativos intemos;
3 - proceder a analise e operar as informap6es levantadas para obter o prosseguimento de
procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
4  -  examinar  e  emitir  pareceres  e  relat6rios  sobre  situap6es,  processos  e  expedientes
administrativos, consultando a materia pertinente,  submetendo-os a apreciapao do superior
hierfuquico imediato;
5 -desenvolver outras atividades correlatas.

SECRETARIA DE PLANEJAMENT0
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

1  -  assessorar  diretanente  o  Prefeito  na  implantapao  das  politicas  pdblicas  previstas  no
Plano de Govemo da Administrapao Municipal;
2 - participar das progranap6es oficiais do Municipio;
3  - planejar,  coordenar,  fiscalizar e  avaliar as  atividades  do  6rgao,  respondendo pela sun
atungao;
4  - decidir sobre as quest6es afetas ao seu 6rgao e os pedidos de certid6es;
5  -  promover  a  avaliapao  geral  dos  resultados  obtidos  pela  Secretaria,  encaninhando,
regularmente, relatorio ao Prefeito das atividades executadas;
6 - expedir oficios, baixar instrug5es, ordens de servieos e outros atos para a boa execngao
dos trabalhos das unidades administrativas sob sua coordenapao ;
7 - aprovar a escala de ferias dos servidores de sua Secretaria;
8  -desenvolver outras atribuig6es que lhe sejam cometidas pelo Chefe do Executivo;

11 - SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO
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1   -  Auxiliar  o  Secretdrio  no  cumprimento  de  suas  atribuig6es  e  substitui-lo  nas  suas
ausencias e impedimentos;
2-  Submeter a considerapao do Secretario os assuntos que excedan a sun competencia;
3  - Desempenhar outras tare fas compatlveis com a posigao e as delegadas pelo Secretato.

Ill - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

1  - planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar as atividades administrativas e demais
trabalhos relativos aos seus subordinados;
2 - coordenar, a patir de diagn6sticos intemos, planos, progranas e projetos que busquem
atender aos objetivos organizacionais,  face aos acontecimentos  socioecon6micos previstos
ou ocorridos no anibiente extemo no ambito da Secretaria;
3- gerenciar os resultados alcancados pelas suas unidades vinculadas administrativamente,
coordenar planos altemativos e ap6es corretivas, buscando a excelencia dos resultados gerais
e setoriais das unidades sob sua coordenapao;
4- intensificar ap6es para a redugao de custos e a melhoria continua dos recursos de apoio a
prestapao dos servigos municipais;
5- adotar medidas de otimizapao e racionalizapao dos atos processuais nos procedimentos
administrativos,   proporcionando   maior   agilidade   na  satisfapao   das   necessidades,   com
observchcia aos principios da celeridade processual e da eficiencia operacional;

IV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E FINANCAS

1 -fazer com que seja elaborada a proposta organentdia anual do Municfpio;
2  -  acompanhar  e  informar  a  Secretaria  de  Finangas  dados  relativos  as  metas  fisicas  e
financeiras vinculadas as ap6es orgament5rias;
3-  determinar  a  execngao,  em  geral,  os  demais  atos  e  medidas  relacionados  com  suas
finalidades, inclusive quarto ao preparo de expediente pr6prio.
4- outras atividades afins ou determinadas pelo Secretato.

V -DIRETOR DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

1  -  coordenar,  em conjunto com a Secretaria, o processo de planejanento estrat6gico das
ap6es a serem desenvolvidas pelo Municfpio a curto, m6dio e longo prazos;
2     -  auxiliar  o  Secretato  Municipal  na  racionalizapao  do  processo  de  modemizapao
institucional;
3-   orientar  o   desdobramento   de  diretrizes  estabelecidas  no   Planejamento   estrategico,
controlando   o   alcance   de   indicadores   de   desempenho   e   metas   das   unidades   da
Admini strapao Municipal
4- dar suporte e orientapao as Secretarias na implementapao do planejanento estrat6gico e
da gestao de programas e projetos;
5- promover a gestao pela qualidade, planejando, coordenando, acompanhando e orientando
a sun implantapao em todo o Municipio;
6-   propor   ap6es   objetivando   o   enfrentanento   de   ameagas   e   o   aproveitanento   de
oportunidade s e strat6gicas ;
7 - analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo melhorias
na sua organizapao, visando a dan maior eficiencia aos servigos prestados;
8 - executar outras tare fas que lhe forem atribufdas dentro de sun area de atuapao.
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VI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1  - coordenar o planejamento e a implementapao dos recursos e sistemas da    tecnologia da
informapao da Administrapao Municipal;
2 -Desenvolver     e implementar o plano     de Informatica   e   do centro de processamento
de Dados do Municipio;
3 -Formular e   implementar a polftica de Tecnologia da Informapao   da   Municipalidade;
4   -   Promover          a   viabilizapao   de   novos   projetos   de   integrapfro   de   sistemas   e
compartilhamento de informap6es entre as areas da administrapao;
5  -Gerenciar os projetos da     area    de     tecnologia    da informapao da prefeitura e das

entidades a ela vinculadas;
6 - Coordenar a prestapao de consultoria as areas meio da Prefeitura e dos 6rgaos    a    elas
vinculados para coleta dos requisitos de sistemas;
7   -   orientar  a  defini9ao   de  diretrizes,  metodologias  e  padr6es  a  serem  seguidos  no
desenvolvimento dos sistemas de acordo   com   as   diretrizes   do Govemo do Municfpio;
8 - Promover a capacitapao dos usuatos para o uso adequado dos sistemas e equipamentos
de   irformatica;
9 - gerenciar as demandas dos usuatos relativos aos ativos de tecnologia da infomapao;
10  -  promover  a  seguranga  das  informap6es,  observados  os  m'veis  de  confidencialidade,
integridade e disponibilidade;

VII -CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA

1  - Realizar assessoria na implantapao e no acompanhaniento de planos e progranas em sun
area de competencia;
2 - Realizar assessoria tecnica, estudando a materia, consultando normas, teorias, c6digos,
leis,  doutrinas,  jurisprudencia  e  outros  documentos,  procurando  instniir  procedimentos
administrativos intemos;
3   -   analisar   e   operar   as   informap6es   levantadas   para   obter   o   prosseguimento   de
procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
4  -  emitir pareceres  e relat6rios  sobre  situap5es, processos  e  expedientes  administrativos,
consultando    a    mat6ria    pertinente,     submetendo-os    a    apreciapao    do    Secretato;
5 - Desenvolver outras atividades correlatas.

SECRETARIA DE ADMINISTRACA0
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1  -  assessorar  diretamente  o  Prefeito  na  implantapao  das  polfticas  pdblicas  previstas  no
Plano de Govemo da Administrapao Municipal;
2 - participar das progranap6es oficiais do Municipio;
3  - planejar,  coordenar,  fiscalizar e  avaliar as  atividades  do  6rgao,  respondendo pela sun
atuapao;
4  - decidir sobre as quest6es afetas ao seu 6rgao e os pedidos de certid6es;
5  -  promover  a  avaliapao  geral  dos  resultados  obtidos  pela  Secretaria,  encaninhando,
regularmente, relat6rio ao Prefeito das atividades executadas;
6 - expedir oficios, baixar instrng6es, ordens de servigos e outros atos para a boa execngao
dos trabalhos das unidades e subunidades administrativas sob sun coordenagao;
7- dan posse aos servidores que ingressarem no servigo pdblico municipal;
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8 - aprovar a escala de ferias dos servidores de sua Secretaria;
9 - proceder a avaliapao do desempenho dos servidores lotados nas diversas Secretarias;
10 -realizar sindicincias para a apurapao de irregularidades no servigo pdblico, bern como a
instaurapao   de   processos   administrativos,   na   forma   estabelecida   pelo   Estatuto   dos
Servidores;
11 - fazer a publicapao dos atos administrativos;
12 -desenvolver outras atribuig6es que lhe sejam cometidas pelo Chefe do Executivo;

11 - SECRETARIO ADJUNTO DA ADMINISTRACAO

1 -Auxiliar o Secretalo no cumprimento de suas atribuic5es e substitul-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretato os assuntos que excedan a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretario de
Administrapao.

Ill - GERENCIA DE ADMINISTRACAO

1 - Prestar apoio direto as atividades gerais da Secretaria de Administrapao;
2 - coordenar os trabalhos administrativos, auxiliando o Secretato nas pesquisas de materias
administrativas e juridicas pertinentes a sua area de atuapao;
3 - controlar a frequencia dos servidores lotados na unidade;
4 - aprovar a escala anual de ferias;
5  - redigir correspondencias, memorandos,  oficios  e  outras  comunicap6es de  interesse da
unidade; e
6 - determinar a execngao dos demais atos e medidas relacionados com  suas finalidades,
inclusive quanto ao preparo de expedientes pr6prios;

IV - GERENTE DE MATERIAL, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

1  - coordenar, orientar e controlar as atividades referentes a aquisigao, guarda e distribuigao
de material permanente e de consumo;
2 - dirigir as atividades de padronizapao e especificapao de materiais, visando uniformizar a
lingungem em todas as unidades de servigo da Prefeitura;
3  - chefiar a organizapao de estudos de mercado para orientar a melhoria do processo de
compras, quarto a oferta, periodo oportuno, fontes de produgao, entre outros;
4 - consolidar a programapao de compras para toda a Prefeitura;
5 - promover a organizapao e a manutengao atualizada do cadastro de fomecedores;
6 - promover a organizagao e a manutengao atualizada do cadastro de pregos dos materiais
de uso mais frequente na Prefeitura;
7 I estabelecer criterios que devani orientar as decis6es quanto as compras;
8   -   garantir   que   os   materiais   adquiridos   sejan   conferidos   segundo   especificap6es
contratuais;
9 -  orientar os 6rgaos da Prefeitura quarto a maneira de fomular requisig6es de material;
10 -promover a gurda e a conservapao do estoque de material de consumo, estabelecendo
normas e controles de classificapao e registro;
11   -estabelecer  normas  para  a  distribui9ao  de  material,  instituindo  controles  sobre  o
consumo,  por esp5cie e por unidade  administrativa,  para efeito  de previsao e controle de
custos.
12  -  coordenar,  orientar  e  controlar  as  atividades  referentes  a  registro,  tombamento  e
controle do uso dos bens patrimoniais do Municipio;
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13  -  promover  a padronizapao  e  especificapao  de  equipanentos,  mobiliarios  e  materiais
permanentes;
14  -  promover  o  recolhimento  do  material  inservivel  ou  em  desuso  e  providenciar  sua
redistribuigao, recuperapao ou alienagao, conforme o caso;
15-  promover  o  tombanento  e  carga  dos  bens  patrimoniais  da  Prefeitura,  mantendo-os
devidamente cadastrado s ;
16  -   providenciar o termo  de responsabilidade,  a ser assinado pelas  chefias,  relativo aos
bens permanentes que lhes forem distribuidos;

V - CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

1 -  gerenciar os servigos de limpeza, conservapao, copa, jardinagem, carrego e descarrego;
2 - supervisionar os servigos de limpeza e conservapao predial, executados diretamente ou
por empresa contratada, no Papo Municipal e nas demais unidades administrativas;
3-  acompanhar  os  servigos  de  limpeza  e  conservapao  executados  fora  do  horario  de
expediente;
4 -controlar o consunro e a requisigao dos materiais e equipanentos de limpeza;
5- acompalar os servigos de copa, distribuigao de cafe e agua mineral mos diversos setores
da Secretaria e demais unidades e mos eventos promovidos pelo Cerimonial;
6- exercer outras atividades que lhe forem atribuidas pela Administrapao

VI- CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS

1  - planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades da unidade, respondendo pela sua
atungao;
2- proceder ap6es para a  posse  dos servidores aprovados em concurso pdblico e contratados
em regime de excepcional interesse pdblico;
3 - manter os registros dos servidores e informar sobre a situapao funcional;
4 - proceder a avaliapao do desempenho dos servidores municipais;
5  -  proceder  o  fomecimento  de  certid5es  de  tempo  de  servigo,  assinando-as  com  o
Secretato;
6  -  solicitar  a  realizapao  de  sindicancias  para  a  apurapao  de  irregularidades  no  servieo
pdblico, na forma estabelecida pelo Estatuto dos Servidores;
7  -    zelar  e  fazer  zelar  pela  conservapao  dos  materiais  e  demais  equipanentos  sob  sun
responsabilidade;
8 - desenvolver outras atribuig6es que lhe forem cometidas pelo Secretario;

VII - CHEFE DO NUCLEO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO GERAL

1  - acompanhar e controlar o recolhimento dos documentos de valor permanente e guarda
definitiva ao arquivo geral;
2 - coordenar a Comissao de Avaliapao de Documentos de Arquivo mos trabalhos de gestao
docunental;
3-manter atualizado os trabalhos que envolve a gestao documental;
4-  fom6cer  aos  usutrios  do  servigo  pdblico,  mediante  certidao,  as  informap6es  sobre
docunentos do arquivo ;
5 -promover a manutengao dos documentos existentes no arquivo geral;
6 - outras atividades afins ou aquelas determinadas pelo Secretato de Administrapao.

VIII - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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1  -  acompanhar  e  controlar  a  realizapao  das  compras  de  materiais  e  servigos  para  as
secretarias municipais;
2 -receber as requisig6es, planejar, controlar e executar procedimentos necessatos relativos
a compras para aquisigao de bens e servigos de interesse da administrapao e repassar, para a
area de licitap6es, as requisig6es cujos valores necessitem de licitapao;
3  -  auriliar  as  secretarias  municipais  nas  descrig6es  dos  materiais  e  servigos  a  serem
cadastrados e adquiridos;
4 - elaborar e manter cadastro atualizado de fomecedores;
5 -efetuar pesquisas de preco para as secretarias municipais, quando assim for solicitado;

IX - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E DOCUMENTACAO

1  - Acompanhar os recebimentos de valores atinentes aos convenios e contratls, mantendo
sistema  de  cobranga  pessoal  ou  por  telefone,  conforme  a  necessidade  identificada,  que
garanta a execngao financeira desses instrumentos.
2  - Manter cadastro  atualizado dos convenios e contratos firmados, bern como  a situapao
administrativo-financeira de cada urn;
3  - Acompanhar os recebimentos de valores atinentes aos convenios e contratos mantendo
sistema  de  cobranga  pessoal  ou  por  telefone,  confome  a  necessidade  identificada,  que
garanta a execngao financeira desses instrunentos.
4-   Fomecer   a   administrapao   superior   as   informap6es   ou   relat6rios   peri6dicos   que
possibilitem o acompanhamento dos contratos e convenios vigentes, quando solicitado;
5- Dar orientap5es t6cnicas as secretarias municipais, quarto aos procedimentos necessarios
a realizapao de convenios e contratos quando solicitado;
6- Realizar prestapao de  contas dos convenios e contratos, junto as instituig5es parceiras,
conforme clausulas pactuadas;
7- Preparar, em conjunto com a assessoria juridica, as minutas dos instnmentos necessarios
a formalizapao dos convenios cedidos, bern como acompanhar e analisar as prestap5es de
contas, confome clausulas pactuadas;
8-  controlar  os  prazos  de  vigencia  dos  convenios  e  contratos,  para  a promogao  de  suas
prorrogag6es, termos aditivos ou rescisao dentro dos parametros de sua vig6ncia
9- controlar e acompanhar o paganento dos contratos firmados pelo Municipio;
10 -gerar relat6rios de acompanhamento e de controle dos contratos firmados;
11-Analisar os processos  administrativos no  tocante  a solicitapao  de Termos Aditivos  de
contratos que se refiram aos convenios, elaborar despachos e infomar sobre a sua situapao;
12  - propor  alteragao  nos  contratos,  para  melhor  adequapao  as  finalidades  de  interesse
pdblico, respeitando os direitos do contratado;
13 - Desenvolver outras atividades correlatas

X -CHEFE DO NUCLEO DE ADMISSAO E CONTRATACAO DE PESSOAL

1  -  Chefiar  as  atividades  de  normatizapao  e  administrapao  da  admissao  de  servidores
efetivos e cargos comissionados;
2 - Supervisionar e administrar a contratapao de Estagiatos; Professor Substituto; Contrato
por Tempo Determinado -CTD etc.;
3 -Coordenar e supervisionar a execugao de concurso ptiblico;
4 - Controlar e coordenar o qundro de vagas;
5 - Acompanhar e orientar todos os procedimentos relacionados aos Celetistas.
6 - Propor mecanismos que visem a desburocratizapao e proporcionem maior agilidade mos
procedimentos de admissao e contratapao de pessoal
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XI - CHEFE DO NUCLEO DE DIARIO OFICIAL

1  - Propor e desenvolver medidas para o controle e formatapao das materias vinculadas ao
Ditto Oficial Eletr6nico Municipal;
2 -Planejar e coordenar o Ditto Oficial Eletr6nico Municipal;
3 - Normatizar os procedimentos para a execngao das atividades voltadas ds publicap6es de
materias no Didrio Oficial Eletr6nico Municipal e/ou em outros meios de comunicapao;
4  - Propor a criapao  e  desenvolvimento  de  sistema informatizado  com vistas  assegurar o
registro das materias publicadas e arquivadas, distribuindo em seg6es;
5 -Propor equlpe tecnica para o desenvolvimento das atividades;
6 - Desenvolver banco de dados contendo todas as publicap6es
7  -  Efetuar  de  forma  especffica  no  Ditto  Oficial  Eletr6nico  Municipal,  a  mat6ria ja
analisada e deferida;
8 - Criar relat6rio que possibilite a analise e controle das atividades desenvolvidas e sugerir
melhorias para a corre9ao das falhas detectadas;
9 - Verificar a legalidade do contetldo publicado;

XII - CHEFE DO NUCLEO DE PROTOCOLO

1  - Dirigir os  servi9os relacionados  a receber,  a dan entrada,  a controlar a tramitapao  de
documentos  e  distribuir processos  eletr6nicos  na plataforma digital  em  uso  em todos  os
setores da Prefeitura Municipal de Mananguape;
2  -  Coordenar  os  servigos  de  atendimento  ao  pdblico,  prestapao  de  informap6es  sobre
localizapao e andamento de processos;
3-  Chefiar  a  elabora9ao  de  estrat6gias  para  infomapao  do  pdblico  sobre  a  localizapao
geogrdfica de 6rgaos pdblicos e privados e realizapao de eventos;
4- Executar outras atividades correlatas

XIII -ASSESSOR TECNICO

1 - assessorar a implantapao e no acompanhanento de planos e progranas em sua area de
competencia;
3  - promover a analise tecnica de  materia a ela  submetida,  consultando  normas,  teorias,
c6digos,    leis,    doutrinas,   jurisprudencia    e    outros    documentos,    procurando    instruir
procedimentos administrativos intemos;
4 - complementar, analisar e operar as informap6es levantadas para obter o prosseguimento
de procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
5  -  determinar  o  exame  e  emitir  pareceres  e  relat6rios  sobre  situap5es,  processos  e
expedientes administrativos, consultando a materia pertinente, submetendo-os a apreciapao
do superior hieratquico imediato;
6- Desenvolver outras atividades correlatas.

XIV - CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE DE ESTOQUE

1 - assessorar diretamente o Prefeito na implantapao das politicas pdblicas previstas no Plano
de Govemo da Administrapao Municipal;
2-planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
3- implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
4- coordenar a elaborapao de todos os editais dos procedimentos licitat6rios;
5-auxiliar nas sess6es de abertura de preg6es presenciais ou eletr6nicos;
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XV - CHEFE DO NUCLEO DE TOMBAMENTO

1   -  realizar  o  cadastramento  e  tombamento  dos  bens  patrimoniais,  ben  como  manter
controle da distribui9ao;
2 - promover a avaliapao e reavaliapao dos bens m6veis e im6veis para efeito de alienapao,
incolporagao, seguro e locapao;
3  -  manter  atualizado  o  registro  dos  bens  m6veis  e  im6veis  da  Prefeitura  Municipal  de
Mamanguape;
4  -  realizar  verificap6es  sob  responsabilidade  dos  diversos  setores  quarto  a mudanga de
responsabilidade;
5 -comunicar e tomar providencias cabiveis mos casos de irregularidades constatadas;
6  -realizar  inspecao   e  propor  a  alienapao  dos  m6veis  inserviveis  ou  de  recuperapto
antiecon6mica;
7   -   realizar   o   inventdrio   anual   dos   bens   patrimoniais   da   Prefeitura   Municipal   de
Manangunpe;
8 - Desenvolver outras atividades correlatas

XVI -ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1   -   coordenar   a   execugao   de   servigos   de   apoio   nas   areas   de   recursos   humanos,
administrapao, financas e logistica;
2 - executar tare fas associadas ao ambiente organizacional;
3 - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
3 - prover os servigos de protocolizapao, tramitapao e controle do curso de documentos, tais
como memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
4 - chefiar o setor de recebimento e instrugao de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais.

XVII - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES

1 . assessorar diretamente o Prefeito na implantapao das politicas ptiblicas previstas no Plano
de Govemo da Administrapao Municipal;
2. planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa, em
conjunto com a Comissao Permanente de Licitapao;
3. implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;

XVII - GERENTE DOS SERVICOS DE GARAGEM

1-controlar entrada e salda, quilometragem percorrida e consumo de gasolina dos veiculos;
2- coordenar os servigos de abastecimento dos vefculos da Prefeitura;
3 - fazer previsao de consumo da gasolina;
4 - controlar o uso de combustlvel e lubrificantes;
5 - controlar o uso dos veiculos;
6- controlar as horas extras e didrias dos motoristas;
7 - executar outras determinap6es que lhe forem atribuidas;
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SHCRETARIA DE FINANCAS
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DE FINANCAS

1 - Realizar as atribui96es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - coordenagao de todos os programas financeiros, da proposta onganentatia, processo de
receita e despesa previsto;
3 - exercer o controle do ongamento, do processo contabil da receita e da despesa, balangos e
balancetes;
4  -  manter  os  controles  de  aplicap6es  de  percentuais  constitucionais  em  diversas  areas;
aplicapao  das  Leis  Fiscais  e  todas  as  atividades  relativas  a  langanentos  de  tributos  e
arrecadapao de rendas municipais;
5 - determinar a fiscalizapao dos contribuintes, do recebimento, gurda e movimentapfo de
bens e valores;
6  -  determinar  a  publicapao  de  atos  e  relat6rios  exigidos  pela  legislapao  e  envio  de
documentos, sob qualquer forma, aos 6rgaos fiscalizadores;
7 - efetuar prestap5es de contas de verbas que se fizerem necessatas;
8 - manter o controle da Divida Ativa, da execngao de processos de fiscalizapao tributata,
bern como a coordenapao de projetos que visem a melhora na receita ptiblica e a diminuigao
mos gastos;
9 - outras atividades afins;

11 - SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS

1 -Auxiliar o Secretario no cumprimento de suas atribuig5es e substitui-1o nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a consideragao do Secretato os assuntos que excedan a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretalo de
Finangas.

Ill - CHEFE DA TESOURARIA GERAL

1 - tomar providencias quanto ao recebimento de cr6ditos, receitas e outros valores devidos
ao Municipio, quando devidanente autorizados;
2 -. determinar o recebimento e guardar titulos e outros valores mobiliatos de propriedade
do  Municipio  ou  caucionados  a  este  por  terceiros,  devolvendocos  quando  devidanente
autorizado;
3 - providenciar o paganento da despesa de acordo com as disponibilidades de numerato, o
calendario de desembolso e as instru96es recebidas;
4 - promover o dep6sito bancario das importincias recebidas pela movimentapao diaria da
Tesouraria;
6 -organizar o preparo, diarianente, de boletins de movimento financeiro;
7 - fazer encaniinhar, diariamente, ao 6rgao competente, as guias de lan9amentos ou outros
documentos  comprobat6rios  do  recebimento  do  pagamento  de  tributos  municipais,  para
processamento de baixa dos d6bitos;
8 - requisitar, quando autorizado, tal6es de cheques aos bancos;
9   -   incumbir-se   dos   contatos   com   estabelecimentos   bancdrios   em   assuntos   de   sua
competencia;
10 - providenciar o preparo dos cheques para os pagamentos autorizados;
11 - movimentar as contas banc5rias, efetuando saques e dep6sitos, quando autorizados;
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12 -realizar, qundo for o caso, os suprimentos de numerario e os adiantamentos necessarios
a 6rgaos e autoridades municipais, mediante a emissao de cheques ou ordens bancarias.

IV - GERENTE DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

1  - colaborar na elaborac5o do calendario fiscal e desenvolver ou determinar providencias
visando o seu cumprimento;
2  -  opinar  em  processos  que  versem  sobre  imunidade,  isengao,  consultas,  pedidos  de
parcelanento de d6bitos e recursos fiscais;
3  - manter fluros de informapao permanentes com o Oficial de Registro de Im6veis para
assegurar a cobranga do ITBI, na transmissao de im6veis inter-vivos;
4 - orientar a execugao das providencias necessarias ao langamento dos tributos imobiliarios,
contribuigao  de  melhoria e  taxas,  inclusive  quarto  a identificapao  de  contribuintes  e  aos
calculos   de   areas   e   valores   venais,   arbitranento   do   valor   de   transap6es   comerciais
imobiliatas;
5 - orientar a execngao das providencias necessarias ao langanento dos tributes mobiliatos
- ISS  e taxas do poder de policia administrativa,  inclusive quarto  a identificapao  do fato

gerador  e  da materia tributavel,  da  categoria do  contribuinte  e  da forma  de  langanento
aplicavel;
6   -  tomar  providencias  quarto  as  medidas  necessarias  a  emissao   informatizada,  em
articulapao  com  o  Departamento  de  Tecnologia  da  Informapao  no  que  couber,  e  ao
encaminhanento  ou  entrega  aos  destinatarios  dos  docunentos  de  cobranga  dos  tributos
imobiliatos - IPTU, ITBI, contribuieao de melhoria e taxas e dos tributos mobiliatos - ISS
e taxas - e para os demais tipos de receitas municipais, inclusive pregos pdblicos e tarifas;
7  -  determinar a inscri9ao mobiliata e  atualizapao  do  Cadastro  Imobiliato  com vistas a
cobranca de IPTU e assegurar a quitagao das taxas de licengas urbani'sticas, de localizapao e
frocionamento  de  atividades  econ6micas  decorrentes  do  exercfcio  de  poder  de  policia
municipal;
8  - controlar a arecadapao e a baixa do paganento dos tributos municipais, enviando, ao
final do exercfcio a relapao de contribuintes em d6bito para a Divida Ativa;
9 - homologar os langamentos feitos pelos pr6prios contribuintes e os calculos dos tributos
sujeitos a estimativa;
10 -emitir e assinar certid6es negativas de tributos imobiliarios e mobiliatos e providenciar
segundas vias de cames ou outros documentos de cobranga;
11 - manter o controle de liVIos fiscais.

V - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

1   -  coordenar  de  foma  integrada  e  articulada,  as  ap6es  fiscalizadoras  e  avaliar  seus
resultados;
2  -  planejar  e  coordenar  a  alimentapao  da  base  de  dados  e  a  analise  e  comparapao  do
comportamento  fiscal dos contribuintes,  a fim de orientar rna fiscalizapao planejada e a
busca de ap6es contra incorreg6es, infrap5es, sonegapao, evasao e fraude no paganento dos
tributos municipais;
3  - manter o  sistema de acompanhanento  de contribuintes municipais de acordo com as
normas do C6digo Tributato Municipal, emitindo e divulgando relat6rios gerenciais;
4   -  dirigir  as   atividades   de  fiscalizapao  permanente  do   cumprimento   das  obrigap6es
principais  e  acess6rias  relativas  aos  tributos  municipais,  elaborando  e  coordenando  a
execngao e avaliapao de planos de fiscalizapao;
5-promover as ap6es de fiscalizapao tributdria de rotina.
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VI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO

1 -coordenar os progranas, projetos e fung6es, em carater permanente, afetos a sua area de
atuapao;
2 - ordenar a comunicapao dos langamentos de tributos aos contribuintes para pagamento;
3 -propor a adocao de politicas de cobranga e parcelanento de d6bitos municipais;
4  -  desenvolver  e  manter  sistema  de  informapao  sobre  o  desempenho  da  arrecadag5o,
visando a melhoria e gerencianiento dos tributos;
5 - outras atividades correlatas ds suas atribuig6es;

VII - GERENTE FINANCEIRO

1 - acompanhar a execngao or9anentata, na fase de empenho previo;
2 - preparar os balancetes mensais da execugao organentala;
3 - providenciar a tomada de contas dos agentes responsaveis por adiantamentos de recursos
ou pela aplicapao de fundos financeiros;
4  -  manter  arquivo  dos  fundos  contabeis  e  transferencias  aplicadas  atrav6s  dos  diversos
6rgaos municipais;
5 - tomar providencias para manter arquivo dos devedores por adiantanento;
6 - controlar os prazos de aplicapao dos fundos e outros recursos, informando-se dos prazos
legais e das obrigap6es contratuais assumidas pela Prefeitura ante aos 6rgaos financiadores;
7 - exaninar, a luz das normas financeiras e dos contratos, comprovantes de despesas feitas
com os fundos e adiantamentos recebidos pela Prefeitura e apresentar parecer de aprovapao
ou as exigencias cabiveis;
8  -  exaninar  e  conferir  os  processos  de  pagamento,  tomando  as  providencias  cabiveis
quando se verificarem falhas ou irregularidades;
9 - tomar providencias  quarto  a conciliapao  dos  extratos bancarios  dos  estabelecimentos
atraves dos quais forem feitos os paganentos constantes das prestac6es de contas;
10  -  elaborar a prestapao  de  contas  de  fundos  e  outros recursos transferidos  a Prefeitura,
utilizando os elementos fomecidos pelos 6rgaos executores;
11 - elaborar quadros demonstrativos das despesas feitas com fundos e transferencias;
12  -  dar  forma  final  as  prestap5es  de  contas,  fazendo  elaborar  anexos,  apresentapao,
justificativas e encaminhanentos, quando for o caso;
13 - colaborar em todas as fases da elaborapao de prestapao geral de contas da Prefeitura;

VIII - GERENTE DE CONTABILIDADE

1  -   executar a conformidade contabil mensal ate a data determinada para encerranento do
respectivo mss;
2 - conferir os processos de despesas que chegam a unidade;
3  - auxiliar o diretor no preparo da prestapao de contas, para encaminhanento aos 6rgaos
competentes;
4  -  Manter registro  dos  agentes responsaveis por suprimento  de  fundos,  para controle de
concessao, dos prazos, da comprovagao das despesas e do recolhimento de saldos existentes,
de modo a apurar, quando necessato, a situapfro dos supridos;
5  -   auxiliar o diretor na elaborapao do esbogo da proposta orgamentata e nos pedidos de
credito suplementar;
6  -  Executar,  em  geral,  os  demais  atos  e  medidas  relacionados  com  suas  finalidades,
inclusive quarto ao preparo de expediente pr6prio.
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7  -  organizar  e  promover  a  informatizapao,  em  articulapao  com  o  Departamento  de
Tecnologia  da  Informapao,  de  bases  de  dados  que  permitam  a  inscrigao  e  controle  dos
processos de ajuizanento da divida ativa municipal;
8 - outras atividades afins ou determinadas pelo Secretario de Finangas.

XIV -CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA

1 - coordenar a assessoria na implantapao e no acompanhamento de planos e progranas em
sun area de competencia;
2  - promover  a analise tecnica de  mat6ria a ela  submetida,  consultando  normas,  teorias,
c6digos,    leis,    doutrinas,   jurisprudencia   e    outros    documentos,    procurando    instruir
procedimentos administrativos intemos;
3 - complementar, analisar e operar as informap6es levantadas para obter o prosseguimento
de procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
4  -  determinar  o  exame  e  emitir  pareceres  e  relat6rios  sobre  situap6es,  processos  e
expedientes administrativos, consultando a materia pertinente, submetendo-os a apreciapao
do superior hierdrquico imediato;
5 -Desenvolver outras atividades correlatas.

XV -ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1   -   coordenar   a   execngao   de   servigos   de   apoio   nas   areas   de   recursos   hunanos,
administrapao, finangas e logistica;
2 - executar tare fas associadas ao ambiente organizacional;
3 - auriliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de paganiento;
3 - prover os servigos de protocolizapao, tranitapao e controle do curso de documentos, tais
como memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
4 - chefiar o setor de recebimento e instrugao de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais.

SECRETARIADAINDOSTE€bcN06#i38IOEDESENVOLVIMENTO

ATRIBUIC6ES DOS CARGOS

I    -    SECRETARIO    DA    INDUSTRIA,    COMERCIO    E    DESENVOLVIMENTO
ECON6MICO

1 - Realizar as atribuig6es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2   -  promover   o   acompanhamento   t6cnico-gerencial   dos  projetos   de   desenvolvimento
econ6mico do Municlpio;
3     -    promover    a    atrapao    e    implantapao    de    novas    empresas    no    Municfpio;
4    -    estinular   a   atualizapao    tecnol6gica   das    empresas    existentes   no    Municipio;
5 - promover pesquisas cientificas, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, aunento
da  produtividade  e  outras  demandas  e  potencialidades  da  populapao  do  Municipio  de
Mananguape;
6-promover as potencialidades econ6micas do Municipio ;
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7- coordenar o processo de concess6es de areas pdblicas para investimentos de interesse do
Municipio;
8-  prover  fomento  a  economia  solidata  e  ao  empreendedor  promovendo  o  acesso  ao
microcredito;
9 - estabelecer diretrizes para a sua atuapao;
10  -  desempenhar  outras  atribui96es  afins,  ou  as  determinadas  pelo  Chefe  do     Poder
Executivo.

11 - SECRETARIO ADJUNTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO.

1 -Auriliar o Secretario no cunprimento de suas atribuiq6es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretario os assuntos que excedan a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretario de
Indistria, Com6rcio e Desenvolvimento Econ6mico.

Ill - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO

1  - planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades da unidade, respondendo pela sun
atuapao;
2 - decidir sobre as quest6es afetas a sua unidade administrativa e os pedidos de certid6es,
quando a materia nao for de algada superior;
3 - proferir despachos no ambito de sun competencia;
4 - proceder a avaliagao do desempenho dos servidores lotados no Departanento;
5-participar das progranap6es oficiais do Munic{pio;
6 - controlar prazos;
7  -  visar  os  docunentos  emitidos  ou  preparados  pelas  subunidades  que  comp5em  o
Departamento, encaminhando-os a apreciapao do Secretato;
8  -  zelar  e  fazer  zelar  pela  conservapao  dos  materiais  e  demais  equipanentos  sob  sua
responsabilidade;
9 - desenvolver outras atribuig6es que lhe forem cometidas pelo Secretario;

IV - DIRETOR DA DIVISAO DE EMPREENDEDORISMO

1 -relacionar-se com empresas locais para assessoramento com areas intemas do Municipio;
2 - relacionar-se com entidades do Sistema "S" e agencias de fomento e desenvolvimento;
3   -  relacionar-se   com  Associap5es  e   Sindicatos  de  categorias   (indistria,   comercio   e
servigos);
4. controlar a evolngao do faturanento declarado das empresas instaladas;
5 - controlar os indicadores econ6micos locais e regionais;
6 - controlar o fluxo de abertura e fechamento de empresas;
7    -    atender   a   eventos,    reuni6es   de   camaras   tematicas    e    simp6sios    ligados    ao
Desenvolvimento Econ6mico;
8 - auxiliar a realizapao de enquetes e pesquisas relacionadas ao anbiente econ6mico local;
9 - acompanhar o cunprimento de contrapartidas estabelecidas na concessao de incentivos
fiscais;

V -DIRETOR DA DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
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1  - prestar o devido  assessoramento  ao  Secretario no tocante as atividades desenvolvidas
pelos segmentos :

a)   de apoio ao aftesanato, capacitando, oferecendo acessos a mercado;
b)  sustentapao as atividades do setor de beleza;
c) promover ap6es no sentido de apoiar o ramo de alimentapao, atraves de mecanismos

pr6prios ou de financianento;
d) propor ap5es que alimentem o setor automotivo no Distrito Mecanico;

3 -  ap6es que incentivem a inclusao de empresas novas no Distrito Industrial;
2 - outras ap6es inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretario.

VI - GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS

1 -atuar juntanente com o SEBRAE e 6rgaos locais na proposigao de projetos dirigidos aos
diversos segmentos da economia local;
2 -desenvolver projetos dirigidos aos diversos setores da economia do Municipio;
3 - outras atividades do cargo ou as determinadas pelo Secretario.

VII - GERENTE DO EMPREENDER - ME

1-responder pela organizapao geral do programa;
2- propor metas e apses futuras;
3 -buscar parceiros para a manutengao do prograna;
4   -   administrar   o   Empreender   ME,   no   sentido   de   beneficiar   e   incentivar   micro
empreendedores individuais do Munic{pio;
5 - Gerir os recursos do Fundo e outros alocados para o progralna;
6 -prestar contas ao Conselho do Empreender ME.

VII - CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA

1 - coordenar a assessoria na implantapao e no acompanhanento de planos e programas em
sun area de competencia;
3  - promover a analise  tecnica de  mat6ria a ela  submetida,  consultando  normas,  teorias,
c6digos,    leis,    doutrinas,   jurisprudencia   e    outros    documentos,    procurando    instruir
procedimentos administrativos intemos;
4 - complementar, analisar e operar as informap5es levantadas para obter o prosseguimento
de procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
5  -  determinar  o  exame  e  emitir  pareceres  e  relat6rios  sobre  situap6es,  processos  e
expedientes administrativos, consultando a mat6ria pertinente, submetendo-os a apreciapao
do superior hierfuquico imediato;
6- desenvolver outras atividades correlatas.

SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DHFESA
AGROPECUARIA

ATRIBUIC6ES DOS CARGOS
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I - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
Atribuig6es constantes da Lei n° 756/2012.

11     -     SECRETARIO     DE     AGRICULTURA,     ABASTECIMENTO     E     DEFESA
AGROPECUARIA

1 - Realizar as atribuig6es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2  - coordenar a polftica agricola do Municipio, prestando assistencia e apoio a produtores
rurais;
3  -  controlar,  coordenar  e  gerenciar  o  sistema  de  abastecimento  e  seguranga  alimentar;
4   -   coordenar,   fomentar   e   desenvolver   politicas   de   produgao   familiar   de   generos
alimenticios;
5   -   criar,   manter   e   conservar   unidades,   equipanentos   e   instalap6es   para   apoio   e
desenvolvimento     da    politica     agropecuata,     agroindustrial     e     de     abastecimento;
6  -  apoiar,  planejar,  coordenar  e  executar  progranas  de  capacitapao  de  agricultores  e
trabalhadores urais;
7- promover o desenvolvimento rural;
8-  articular  com  as  demais  secretariais  municipais  de  modo  a  dotar  o  meio  rural  de
infraestrutura de apoio a produgao e a comercializapao;
9- facilitar o acesso do produtor aos insumos e servigos basicos;
10 -promover a associativismo rural;
11-buscar a melhoria da qualidade de vida no meio rural;
12- estimular a venda de produtos agricolas familiar nas feiras municipais;
13-  estabelecer  parcerias  com  institui96es  govemanentais  e  nao  govemamentais  com  o
obj etivo de desenvolver o fortalecimento da agricultura familiar;
14-   organizar   as   instituig6es   representativas   da   agricultura   faniliar,   para   identificar
necessidades de pesquisas destinadas a melhoria da produgao e verticalizapao dos produtos e
dos principais sistemas produtivos da agricultura faniliar, com base sustentavel;
15   -  desenvolver,  planejar,  coordenar  e  executar  a  politica  municipal  de  fomento  as
atividades  agropecuarias  locais,  visando  ao  respectivo  incremento  na prodngao,  segundo
programas de aprimoranento qualitativo e quantitativo;
17-  desempenhar  outras  atribui¢6es  afins,  ou  outras  determinadas  pelo  Chefe  do  Poder
Executivo Municipal.

Ill -  SECRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO   E DEFESA
AGROPECUARIA

1 -Auriliar o Secretario no cumprimento de suas atribui96es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a consideragao do Secretario os assuntos que excedan a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tarefas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretario de
Agricultura, Abastecimento e Defesa Agropecudria.

IV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2 - implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
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3  - desenvolver Projetos de Sustentabilidade Econ6mica e Ambiental para Agricultura, tais
como  feira  do  produtor,  apoio  a  novas  culturas,  agricultura  organica,  abertura  de  novas
oportunidades para a comercializap5o local e exportapao, atendimento a alimentapao escolar
e uso de defensivos agricolas;
4   -   manter   relacionamento   com   Associap5es,   Cooperativas   e   Sindicatos   ligados   a
Agricultura do Municipio;
5 - realizar a gestao de indicadores econ6micos da agricultura local e regional;
6 - assessorar e oferecer suporte tecnico a agricultores locais;
7 - promover Eventos e Feiras agricolas;
8 - realizar a captapao de propostas junto a agencias de financianento e fomento;
9 - relacionar-se com Minist6rio da Agricultura, Secretarias Estaduais e seus 6rgaos ligados
a Agricultura;

V - CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

1  - proceder e apoiar praticas tradicionais de cultivo e de baixo impacto com a agricultura
familiar;.
2 - adotar praticas de cultivo mais sustentaveis com a produgao de alimentos organicos.
3 - adotar programas e projetos para atender as fanilias, colaborando com a qualidade de
vida dessas pessoas, e sobretudo dos produtos cultivados em menor escala;
4 - apoiar a agricultura familiar na distribuigao dos produtos em feiras e espapos de venda
desses produtos;
5 - incentivar a venda dos produtos da agricultura familiar mos progranas de alimentapao
escolar.

VI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA AGROPECUARIA

1 -promover o desempenho de atividades relacionadas com planejamento, organizapao,
diregao, execngao, supervisao, coordenapao, consultoria, assessoranento e controle de
ap5es, projetos e programas de defesa agropecuaria;
2-   determinar   a   verificapao   da   conformidade   de   insunos,   produtos   e   subprodutos
agropecualos;
3  -  determinar  a  emissao  de  certificados  ou  laudos  oficiais  de  analises  laboratoriais,
processos t6cnicos, despachos, e outros documentos fitozoosanitarios;
4- promo9ao de ap6es de educapao sanitala;
5- fazer que com haja zelo pela idoneidade higienica, sanitaria, tecnol6gico, bromatol6gico
de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.
6 - outras ap6es inerentes ao cargo ou determinadas pelo Secretario.

VII - CHEFE DO NUCLEO DE INSPECAO SANITARIA

1  - determinar a inspegao,  controle e  fiscalizapao do transito  de vegetais e animais,  suas
partes, seus produtos e subprodutos destinados a quaisquer fins;
2 - coordenar a vigilincia sanitaria e epidemiol6gica, de natureza fitozoosanitaria;
3 - promover ap6es de emergencia fitozoosanitata;
4 - propor a aplicapao  de  sang6es  administrativas, bern como  a pratica de outros atos de
natureza  preventiva,  cautelar  ou  corretiva,  de  interesse  fitozoosanitalos,  mos  termos  da
legislapao pertinente;
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5-   deteminar   a   realizapao   de   analise   laboratoriais   de   interesse   fitozoosanitarios,
especialmente as destinadas a diagn6stico ou confirmapao de pragas e doengas;
6-   determinar   a   verificapao   da   conformidade   de   insumos,   produtos   e   subprodutos
agropecuatos;
7- outras atividades afins ou aquelas determinadas pelo Secretario.

VIII - CHEFE DO NUCLEO DE MERCADOS

1-gerenciar as atividades dos mercados pdblicos do Municipio;
2- promover a manutengao dos equipanentos existentes;
3- fazer com que se realize a limpeza e higienizapao dos boxes destinados ao apougue e
outros tipos de comercio existentes mos mercados.
4 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretario.

IX - CHEFE DO NUCLEO DE MATADOUROS

1 - administrar o matadouro municipal;
2 - fazer a distribuigao dos magarefes de acordo com  escala pr6via, verificando a
frequencia;.
3- determinar a manutengao dos equipanentos de abate dos animais;
4 - verificar, juntanente com responsavel tecnico, a sadde dos animais destinados ao abate;
5- outras atividades inerentes ao cargo ou determinadas pelo Secretario.

X -CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA

1 - coordenar a  assessoria na implantapao e no acompanhanento de planos e progranas em
sua area de competencia;
3  - promover a analise  tecnica de  mat6ria a ela  submetida,  consultando  normas,  teorias,
c6digos,    leis,    doutrinas,   jurisprudencia   e    outros    documentos,    procurando    instruir
procedimentos administrativos intemos;
4 - complementar, analisar e operar as informap6es levantadas para obter o prosseguimento
de procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
5  -  determinar  o  exame  e  emitir  pareceres  e  relat6rios  sobre  situap5es,  processos  e
expedientes administrativos, consultando a mat6ria pertinente, submetendo-os a apreciapao
do superior hierdrquico imediato;
6- desenvolver outras atividades correlatas.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO;

1 - realizar as atribuig5es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - aconselhar tecnicanente obras de infraestrutura e aquisigao de equipanentos urbanos
compatfveis com a situncao do Municipio;
3 -coordenar a elaborapao de projetos de obras pfrolicas e dos respectivos oreamentos;
4 - coordenar o acompanhamento e a fiscalizapao das obras pdblicas contratadas de
terceiros;
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5 - coordenar a execugao, o acompanhanento, a supervisao, o recebimento e entrega de
obras pdblicas;
61   coordenar  os   servi9os   de   anpliapao,   aquisi9ao   de  novas   areas,   divisao   de   lotes,
demarcapao, construgao de gavetas e demais servigos relativos ao cemiterio municipal;
7 -coordenar a proposigao de projetos referentes a estrutura viata do Municipio;
8 - coordenar a fiscalizapao de posturas em geral;
9 - executar a coordenapao da conservapao e manutengao das obras municipais de qualquer
esp6cie'
10 - conservar e manter ruas, estradas e logradouros pdblicos;
1 1  - outros servigos inerentes ao cargo ou os determinados pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal.

11                       S ECRETARIO          ADJUNTO          DA          INFRAE STRUTURA
DESENVOLVIMENTO UREANO;

1 -Auxiliar o Secretato no cumprimento de suas atribuig6es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretato os assuntos que excedam a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretato de
Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano.

Ill - GERENTE DE PLANEJAMENTO URBANO

1 -coordenar  o   processo   de   planejanento   e      monitoranento  urbano  da  cidade;
2   -   coordenar      a   integrapao   das   diretrizes   locais   de   planejanento   ds      diretrizes
metropolitanas  na  condugao  do desenvolvimento    sustentavel;
3 -gerenciar   a  elaborapao  de  pesquisas,  planos,  projetos  e progranas  buscando a
excelencia em planejaniento  urbano;
4 -coordenar  as  ap6es  de ordenanento do crescimento   da   Cidade   com  a  distribuigao
adequada   das   atividades   urbanas;  a criapao de   solng5es   integradas, visando melhores
condig6es  sociais  e  econ6micas da populapao;
5  -  coordenar  a    articulapao  das  politicas  e  diretrizes  setoriais  que       interfiran      na
estruturapao  urbana  do  Municfpio;
6  -  gerenciar   a   produgao,   agregapao  e  analise   das informap6es relativas a indicadores
sociais;
7 - coordenar  a gestao do Plano Diretor e dos  estudos de impacto de vizinhanga;
8  -  gerenciar     a  produgao  e  coordenapao  da  execugao  de  projetos     de     arquitetura,
comunicapao visual e mobiliato  urbano;
9 - executar as tare fas especificas que lhe forem atribu'das e outras atividades correlatas.

IV - GERENTE DE SERVICOS URBANOS

1 - progranar e coordenar a execngao da politica  urbani'stica  do Municipio;
2  -  implementar as  ag6es   inerentes  ao  Plano  Diretor,  ao  C6digo  de   Posturas   e  Obras;
3 - superintender  a  fiscalizapao e a aprovapao dos loteamentos;
4-examinar      e      supervisionar      a  aprovapao    e  a  fiscalizapao  de  projetos  de  obras  e
edificap6es;
5 -  controle e fomecimento da numerapao  predial;
6 - promover a identificagao dos logradouros  ptiblicos;
8 - promover a atualizapao do sistema  cartograrico  municipal;

69



9  -  determinar  a  fiscalizapao  das  atividades     inerentes  a  constrng6es  e  loteanentos
clandestinos;
10 -promover       a racionalizapao    e    manuten9ao    atualizada  do cadastro    predial   do
Municipio;
11 - gerenciar  a pol£tica  de  publicidade mos logradouros e bens pdblicos.

V - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

1  - propor normas e instrng6es complementares, no que diz respeito as areas de engenharia,
arquitetura  e  manutengao  predial,  objetivando  facilitar  a  boa  execugao  das  obras  do
Municipio;
2 - desenvolver as atividades pr6prias de preparo, execngao, acompanhanento e fiscalizapao
de  projetos  e  obras,  bern  como  zelar  pela  regularidade  da  documentapao  relativa  ao
atendimento  das  normas  de  seguranga  e  da  legislapao  pertinente,  al6m  de  vistorias  nas
edificap6es, instalap6es e equipamentos.
3 - exercer outras atividades que lhe forem atribuidas pela Administrapao

VI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO

1 -coordenar o planejanento urbano do Municipio;
2 I coordenar e acompanhar vistorias em obras particulares;
3  - realizar analise  de projetos urbanisticos e paisagfsticos para implantapao dos pr6prios
municipais e prapas;
4 - realizar mapeanento de areas Institucionais, Verdes, Lazer e Pracas do Municipio;
5 -elaborar Pareceres T6cnicos em relapao a construg5es que lhe sejan submetidos;

VII - GERENTE DE ANALISE, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS

1  - coordenar  a fiscalizapao  das  atividades  inerentes,  bern como  coibir as  constrng6es  e
loteamentos     clandestinos;
2 - determinar o acompanhamento em vistorias em obras particulares para regularizapao de
obras, liberapao de pedidos de "habite-se", vistorias em muros, caleadas e vielas sanitatas,
em atendimento ao C6digo de Obras;
3 - gerenciar a emissao de Notificap6es e a aplicapao de Autos de Infrapao por construg5es
irregulares;
4 -acompanhamento e fiscalizapao de projetos e obras, bern como zelar pela regularidade da
documentapao relativa ao atendimento das normas de seguranga e da legislapao pertinente,
al6m de vistorias nas edificap6es, instalap6es e equipamentos.
5 - exercer outras atividades que lhe forem atribuidas pela Administrapao.

VIII - CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS

1 - chefiar a fiscalizapao de obras novas e as de reformas;
2 - promover as notificap6es de obras em situapao irregular, dando ciencia a Ger6ncia;
3 -fazer com que sejam vistoriadas as obras para fins de concessao de alvat e habite-se;
4 - outras atividades determinadas pela Gerencia.

IX - GERENTE DO NUCLEO DE PARCELAMENTO DO SOLO

1  - promover a analise  e  aprovapao  de projetos referentes  ao parcelanento  de  solo  que
tranitan no municipio, aprovapao de loteanentos e condominios verticais e horizontais
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2 - propor diretrizes para instalapao de novos empreendimentos Imobiliarios;
3 -   coordenar a analise e manifestapao nas solicitap6es de Certidao de Uso e Ocupapao do
Solo;
4   -   solicitar   informap6es   para   elaborapao   de   termos   de   compromisso   relativos   a
empreendimento s imobili5rio s ;
5 - expedir atos de autorizapao, permissao  ou  concessao  de uso e parcelanento do solo.

X - GERENTE DO NUCLEO DE EDIFICAC6ES

1   -   planejar,   coordenar,   orientar   e   dirigir   as   atividades   relativas   a   administrapao,
manutengao, engenharia, servigos gerais e outros ligados a Secretaria;
2 - supervisionar as obras de constrngao, reforma e manutengao dos pr6dios utilizados pelo
Municipio;
3 - coordenar e orientar as atividades desempenhadas pelos demais setores que integran sua
estrutura, zelando pela eficiencia e eficacia dos servigos por elas prestados;
4 - exercer outras atividades que lhe forem atribuidas pela Administra9ao.

XI - GERENTE DE ENGENHARIA

1 -  propor normas e instrug6es complementares, no que diz respeito as areas de engenharia,
arquitetura  e  manutengao  predial,  objetivando  facilitar  a  boa  execugao  das  obras  do
Municipio;
2  -  acompanhar  o  desenvolvimento  de  projetos,  bern  como  as  atividades  pr6prias  de
preparo, execugao, acompanhanento de obras de engenharia;
3 - supervisionar a elaborapao de projetos t6cnicos, objetivando a execngao de edificap6es e
reformas em predios utilizados pelo  Municipio
4 - outras atividades que lhe forem atribuidas pelo  Secretario da pasta.

XII - DIRETOR DE TRANSPORTES

1   -      determinar   o   controle,   conservapao   e   manutengao   da   limpeza   das   viaturas,
responsabilizando-se pela regularidade da doculnentapao dos veiculos oficiais;
2 -providenciar para que sejan abastecidos e lubrificapao, bern como a execngao de reparos
mecanicos e eletricos mos ve{culos oficiais;
3-  acompanhar e controlar a documentapao e licengas dos vefculos;
4 - . controlar o consumo de combustivel e de abastecimentos extemos;
5 -  controlar ajomada dos motoristas;
6 - . coordenar as investigap6es de acidentes;
7 - controlar o consuno de pneus, acompanhanento na manutengao dos veiculos;
8  -organizar  a  escala  de  plant5o  dos  motoristas,  bern  como  plano  de  atendimento  das
atividades a serem executadas;
9  -  executar,  em  geral,  os  demais  atos  e  medidas  relacionados  com  suas  finalidades,
inclusive quanto ao preparo de expedientes pr6prios;

XIII - CHEFE DO NIJCLEO DE CEMITERIOS

1 - exercer a administrapao dos cemiterios do Municfpio;
2  - determinar  a  limpeza  e  conservagao  dos  espapos,  tumbas  e  covas,  mantendo-os  em
condig5es de uso pela populapao.
3-manter registro dos obituatos;
4-outras atividades afins ou aquelas deteminadas pelo Secretino.
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XIV - CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA

1   -   coordenar   a   execugao   de   servigos   de   apoio   nas   areas   de   recursos   humanos,
administrapao, finangas e logistica;
2 - executar tare fas associadas ao ambiente organizacional;
3 - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
3 - prover os servigos de protocolizapao, tramitapao e controle do curso de docunentos, tais
como memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
4 - chefiar o setor de recebimento e instrngao de requerimentos e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais.

XV - CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE FROTA

1 - Supervisionar as atividades dos 6rgaos que lhe sao subordinados;
2 - propor a aquisigao de veiculos novos, bern como a venda de veiculos inserviveis;
3-  zelar pelo perfeito estado da frota de vefculos da Prefeitura, bern como das maquinas
pesadas, realizando a sun manutengao;
4- orientar e fiscalizar a distribuigao dos veiculos da frota oficial para os diversos 6rgaos
municipais;
5- orientar e fiscalizar a utilizapao e a conservapao dos veiculos pelos usuatos;
6- coordenar os servigos de lavagem, lubrificapao e manutengao da frota municipal;
7 - executar outras atribuig6es que lhe forem determinadas.

XVI -ASSESSSORIA ADMINISTRATIVA

I - coordenar e apoiar as areas de recursos humanos, administrapao e logistica;
2 - determinar a execngao de tare fas associadas ao anbiente organizacional;
3 - auriliar os servicos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
4 - desenvolver ap5es no  sentido  da elaborapao  e  controle  do  curso  de  documentos,  tais
como memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou aquelas determinadas pelo Secretato

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I -PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO    AMBIENTE
Atribuig6es constantes da Lei n° 603, de 04 de setembro de 2009

11 -PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Atribuic6es a que se refere a Lei n° 603/2009

Ill - SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE
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1 - realizar as atribuig6es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - coordenar a realizapao de estudos e pesquisas para desenvolver o fomento a explorapao
de novas especies animais e vegetais, adaptaveis as condi86es do Municipio, objetivando a
diversificapao da produgao primata;
3  - definir a Politica Municipal  do  Ambiente,  em consonfrocia com as polfticas  federal  e
estadual no que couber;
4  -  coordenar  o  licencianento  de  todas  as  atividades  e  empreendimentos  efetiva  ou
potencialmente poluidoras, degradadoras causadoras de quaisquer tipos de impactos sobre o
anbiente natural e/ou criado ;
5  -  coordenar a criagao  e  implementapao  de politicas  de  gestao por bacias e microbacias
hidrogrificas e de organizapfro do espapo produtivo agrario contemplado;
6  -  coordenar a defini9ao  e  implementapao  da politica florestal  municipal,  abrangendo  o
florestamento e o reflorestamento;
7 - coordenar a proposigao e execngao de programas de protegao do ambiente no Municipio;
8 - implantar e promover a gestao ambiental municipal plena;
9 - coordenar a elaborapao de estudos tecnicos de projetos referentes a destinapao final do
lixo;
10 -coordenar os servigos de coleta de lixo residencial e industrial, executado diretaniente
ou por servigo terceirizado;
1 1  - promover medidas de preservapao e de recuperapao da flora e da fauna no territ6rio
municipal,
12 -executar outras tare fas correlatas ou as determinadas pelo Chefe do Poder Executivo
municipal.

IV - SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE

1 -Auriliar o Secretato no cumprimento de suas atribui96es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerap5o do Secretato os assuntos que excedam a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posicao e as delegadas pelo Secretato de
Meio Ambiente e Defesa Civil.

V - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 - determinar a elaborapao do plano de aplicapao, a proposta organentata dos recursos do
FMMA e  sua programagao financeira,  submetendo-as ao  Secretato de Meio Ambiente e
Defesa Civil e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente;
2 - gerir os recursos do Fundo Municipal e fixar as suas diretrizes operacionais;
3 - elaborar a prestapao de contas da aplicapao dos recursos do FMMA
4  -  manter  os  controles  necessalos  a  execugao  ongamentata,  referente  a  empenhos,
liquidapao e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
5 - outras atividades afins ou deteminadas pelo Secretato.

VI - CHEFE DA SECAO DE CONTROLE DE ESTOQUE

1 - orientar o controle de estoque da Secretaria e realizar inventalos peri6dicos;

i:£=::rerTu£::,tdei:saee:[scj:::;.cd:C£:t::I:sd:£t:aq::%°osmmp:;:?als;
4  -  providenciar  a  organizapao  e  a  manutengao,  em  forma  atualizada,  dos  registros  e
controles do patrim6nio da Secretaria;
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5   -   garantir   que   os   materiais   adquiridos   sejam   conferidos   segundo   especificap6es
contratuais;
6  -  controlar  o  recebimento,  o  armazenamento  e  a  distribuigao  de  impressos,  material
pemanente, de consumo, generos pereciveis e nao pereciveis para as unidades da Secretaria;
7  -  orientar  e  controlar  as  atividades  de  aquisigao,  guarda  e  distribuigao  de  material
permanente e de consumo da Secretaria;
8 - supervisionar a guarda e a conservapao do estoque de material de consumo.

VII - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE   AMBIENTAL

1   -  dirigir,   orientar  e  coordenar  ap6es  e  trabalho  de  canipo,  para  a  fiscalizapao  de
interven96es urbanas ou rurais, com objetivo de impedir a degradapao anbiental e garantir a
preservapao e conserva9ao da qualidade e integridade anbiental;
2 - determinar a lavratura de notificap6es, intimap6es, autos de infrapao e de apreensao de
mercadorias, apetrechos, animais silvestres e esp6cies nativas protegidas;
3  -  prograniar  o  treinamento  dos  fiscais,  tecnicos  e  analistas  ambientais  no  sentido  de
exercerem junto a populapao uma acao orientadora e educativa.

IX - GERENTE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL

1  - dirigir e acompanhar planos semanais de fiscalizapao de acordo com indicios apontados
pela analise fiscal;
2 - providenciar a aplicapao das multas regulanentares;
3 - promover atos de inspec5o, periodicaniente, em todas as zonas de fiscalizapao do meio
anbiente;
4 - emitir ou revisar pareceres ou informap6es mos processos fiscais de sua competencia;
5   -   indicar  e  justificar  perante  a  Secretaria,  para  efeito   de  cassapao   de   licenga,   os
estabelecimentos  ou  empreendimentos  cuja atividade  se  revele  contraria as  exigencias da
legislapao ambiental vigente;
6 - determinar a realizapao de diligencias e demais medidas necessarias para o cumprimento
dos servigos a seu cargo;
7 I fiscalizar o cumprimento das legislap6es anbientais pertinentes;
8  -  supervisionar  e  avaliar  os  trabalhos  dos  fiscais  e  elaborar  e  encaminhar  ao  superior
imediato, relat6rios peri6dicos sobre o desempenho da unidade que dirige.

X - GERENTE DE ANALISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1 - coordenar os processos de licenciamento das atividades locais;
2  -  analisar os  documentos, projetos  e  estudos  ambientais  apresentadas  e  a realizapao  de
vistoria   tecnicas,   quando   necessdrias   observando   a   legislapao   vigente   que   rege   o
licencialnento ambiental, bern como as normas e diretrizes procedimentais;
3  -  dar  publicidade  dos  pedidos  de  licenciamento,  assegurando  o  acesso  as  informap6es
tecnicas;
4 - encaminhar os procedimentos administrativos relativos aos pedidos que tiver protocolado
ao superior imediato;
5  -  colaborar  na  promogao  de  eventos  e  no  desenvolvimento  de  medidas  que  visem  o
aprimoramento do licenciamento alnbiental.

74



XI - CHEFE DA SECAO DE NUTRICAO, SELECAO E MANEJO ANIMAL

1 -planejar e dirigir sistemas de prodngao, alem de deteminar a realizapao de pesquisas na
dreadeselegaoemelhoramentogeheticoedetecnicasdenutrigaoereprodugaoanimal;
2 - colaborar com os produtores na aplicapao de conceitos tecnicos, visando a boa gestao do
manejo e criapao de animais;
3  -  deteminar  medidas  de  prevengao  de  conforto  e  bern  estar  animal,  seja  de  criapao
econdmica, domestico, silvestre ou ex6tico;
4 - apoiar  e  contribuir com medidas  administrativas  e  a gestao  de  tecnicas  de  manejo  e
criapao de animais em todas as suas dimens5es;
5 -fazer com que haja controle da qualidade, avaliapao das caracteristicas nutricionais e no
processamento do alimento para os animais.

XII - CHEFE DA SECAO DE HIGIENE E VETERINARIA

1 - determinar o controle da raiva e atividades afins;
2   - exercer o controle de outras infecg6es transmitidas por animais ®or ex. Ieishmaniose,
brucelose, etc.);
) - manter o controle higienico dos alimentos de origem animal nos matadouros, mercados,
uz6ns de alimentos, restaurantes, etc.;
4 - deter o controle de animais economicanente importantes nas zonas urbanas;
5 - efetuar o controles nas zonas rurais que adquiriran as caracteristicas e problemas das
zonas urbanas e no campo;
5 - manter o controle das populap5es de animais como pombos, gatos, roedores e outros
3ausinfestam as zonas urbanas.

XIII   -   DIRETOR   DO   DEPARTAMENTO   DE   PAISAGISMO,   ARBORIZACAO   E
REFLORESTAMENTO

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2-determinarprovidenciasquantoamanutengaodasmatasereservasdoMunicipio;
3-efetuarap6esdeurbanizapaodasdreasverdesesistemasdelazerdaMunicipalidade;
4  -  promover  campanhas  para  distribuigao   de  mudas   com  a  populapao,   visando   a
arborizapao e o plantio de mudas de frutfferas e omanentais;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretario.

XIV   -   GERENTE   DE   AREAS   PRESERVADAS,   PESQUISA   E          EDUCACAO
AMBIENTAL

1   -  subsidiar  a  formulapao  e  a  definigao  de  politicas,  iniciativas  e  estrategias  para  a
conservagao e o uso sustentavel de esp6cies nativas;
2 - determinar o  controle  das  esp6cies  ex6ticas  invasoras  que  aneacem  os  ecossistemas,
habitat ou esp5cies nativas;
3 - propor e coordenar programas e projetos para a conservapao e a recuperapao de esp5cies
nativas, em especial aquelas constantes das listas nacionais oficiais de especies aneapadas
de extingao ;
IV - coordenar a elaborapao e a implementapao da estrategia municipal para a conservapao
das  esp6cies  ameapadas  de  extingao  e  acompanhar a implementapao  dos  instrumentos  de
conservapao previstos, incluidas as medidas precaut6rias, preventivas e mitigadoras;
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VII  -  propor e  apoiar  iniciativas,  estrat6gias  e  apses para  a protecao  e  a recuperapao  da
biodiversidade impactada pela cultura canavieira;

XV - DIRETOR DE PARQUES E JARDINS

1 - programar e executar o plano de arborizapao dos logradouros pdblicos, o plantio, a poda,
o corte, a remogao, o replantio e o tratamento das plantas adequadas as condig5es locais;
2 - programar e coordenar os servigos de poda da grana em prapas, parques e jardins, bern
como o servigo de limpeza desses logradouros;
3 -determinar ap6es mos espapos que estejam sob sun supervisao, no combate ds pragas e as
doengas vegetais;
4 - programar e supervisionar a extingao de fomigueiros em logradouros ptiblicos;
5 -providenciar a irrigapao de parques e jardins;
6-promoverasatividadesdevigilinciadosparques,prapas,jardinselogradourosptiblicos;
7 - coordenar e supervisionar as atividades de manutengao, conservapao e arborizapao dos
parques, prapas e jardins;

XVI- CHEFE DO NUCLEO DO HORTO FLORESTAL;

1 - Gerenciar o Horto Florestal;
2- determinar medidas de manutengao do parque Horto Florestal;
3-determinarprovidenciasparamanterviveirosdemudasdeplantasomanentaisenativas;
4 - outras atividades inerentes ao cargo ou deteminadas pelo Secretario.

XVII    -    GERENCIA    DO    NUCLEO    DO    PARQUE    ECOL6GICO    BICA    DO
SERTAOZINHO

1  - Gerenciar as atividades do Parque, manutengao e preservapao das esp6cies, vegetais e
animais;
2 - determinar a manuten9ao das dreas de lazer;
3 - manter fiscalizapao na entrada e salda dos visitantes, usuatos do Parque;
4 - manter estrutura de cobranga de entrada de usuatos bern como a prestapao de contas do
nunerato cobrado;
5 - outras atividades correlatas ou as determinadas pelo Secretrfuo.

XVIII - CHEFE DA SECAO DO ZOOL6GICO

1 - chefiar a equipe de manutengao dos animais existentes na Bica do Sertaozinho;
2-promovercanpanhasparaaquisigaodenovosanimaisparaopovoanentodaBica;
2 - determinar providencias para a seguranga dos animais e dos visitantes;
3 - providenciar medidas que zelem pela satde dos animais, notificando a Secretaria para as
providencias quarto a sadde animal.

XIX - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

1-   programar, organizar, dirigir e supervisionar os servigos de limpeza pdblica a cargo do
Municipio;
2  -  efetuar  estudos  e  tomar  medidas  visando  a  racionalizapao  dos  servicos  de  limpeza
ptiblica prestados pelo Municipio ;
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3  - fixar os limites das areas de operapao e os itinerarios para a coleta de lixo, bern como
para  as  operap6es  de  capinapao,  varrigao,  rogada,  raspagem  e  lavagem  dos  logradouros
ptlblicos;
4  -  estabelecer  uni  sistema  efetivo  de  coleta  de  lixo  domiciliar,  comercial,  hospitalar  e
industrial;
5  - progranar, organizar, dirigir e supervisionar os servigos de capina e varricao de ruas e
avenidas;
6  -  determinar  o  trabalho  de  remogao  dos  entulhos  da  cidade,  dando-lhes  o  destino
conveniente, de modo que nao afete a sadde da populapao;
7 - programar e dirigir a colocapao, nas vias ptiblicas, de cestas coletoras de lixo;
8 - manter a fiscalizapao sobre o tipo de recipiente destinado ao dep6sito do lixo, verificando
se o mesmo obedece aos padr6es estabelecidos pela Prefeitura;
9 - supervisionar a distribuicao e o controle dos vefculos utilizados na limpeza pdblica;
10  -  estudar  e  propor  o  melhor  sistema  de  conservapao  de  materiais  e  ferranentas
empregados nos servigos de limpeza ptiblica;
11  - desenvolver estudos e realizar pesquisas quanto ao lixo coletado, tendo em vista o seu
reaproveitanento;

XX - CHEFE DO NUCLEO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL

1  - promover politicas voltadas a reciclagem, com a reintrodugao dos residuos no processo
de prodngao ;
2   -   estabelecer   medidas   que   incentivem   a   pratica,   pela   populapao,   de   reciclagem,
especialmente pela economia da energia gasta mos processos de produgao de materia-prima
virgem;
3 - adotar pol£ticas pdblicas voltadas a regulamentapao e incentivos ao setor de reciclagem,
incluindo a formapao e cooperativas de catadores;
4  -  determinar  providencias  no  que  diz  respeito  a  triagem  dos  resfduos  que  resulte  na
compostagem com a decomposigao da mat6ria organica contida em restos de origem animal
ou vegetal;
5  -  promover  a  destinapao  final  de  resfduos  s6lidos  no  solo,  em  local  devidaniente
impermeabilizado, mediante confinanento em canadas cobertas com material inerte;
6  -  exercer  a  atividade  de  lncinerapao  para  o  tratanento  de  resfduos  hospitalares  e
industriais.

XXI  -  CHEFE  DO  NUCLEO  DE  COLETA  SELETIVA,  REAPROVEITAMENTO  E
RECICLAGEM

1  -  dirigir,  organizar,  controlar  e  fiscalizar  a  organizapao  da  coleta  de  resfduos  s6lidos,
servicos complementares de limpeza ptiblica e disposigao dos residuos s6lidos urbanos;
2  -  realizar  a  gestao  pdblica e  ambiental  de  residuos  s6lidos  do  Municipio  por meio  de
sistema de gerencianiento integrado de coleta e tratanento de residuos;
3 - monitorar e avaliar a implementapao da polftica de limpeza urbana no Municipio;
4 - realizar atividades de envolvimento,  sensibilizapao e conscientizapao da sociedade em
relapao a limpeza urbana e ao adequado manejo do lixo;
5  -  regulamentar  e  fiscalizar  a  execugao  e  o  funcionanento  de  qunisquer instalap6es  ou
sistemas, pdblicos ou particulares, relativos ao lixo.

XXII -CHEFE DA ASSESSORIA JURfDICA
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1  - emitir pareceres mos processos que lhe tenham sido distribuldos pelo Secretario do Meio
Ambiente e  mos processos cujos assuntos se relacionem com as atribuig5es de seu Ndcleo;
2  -  apresentar,  anualmente,  planejanento  e  relat6rios  de  atividades  ao  titular  da  Pasta;
3 - promover reuni6es peri6dicas de coordenapao, entre seus subordinados, a fim de dirimir
dividas,     ouvir     sugest6es     e     discutir     assuntos     de     interesse     da     Secretaria;
4 - orientar,  coordenar,  controlar e  supervisionar o cumprimento das normas, principios e
crit6rios estabelecidos;
5- desempenhar outras atribuig6es que lhe forem determinadas;

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER

1 -realizar as atribui95es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - fazer o acompanhanento de incentivo e participapao mos esportes e lazer da populapao;
3  - planejar, coordenar e executar projetos e programas de desenvolvimento de atividades
esportivas, e de lazer;
4   -  promover  o   incentivo   a  pratica  esportiva  pela  populapao,   organizando  tomeios,
canpeonatos e demais atividades esportivas competitivas;
5  - contribuir para a manutengao  e  anpliapao  de dreas pdblicas para pratica espor[ivas  e
lazer;
6 - coordenar as atividades de educapao esportiva da populapao;
7 - desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas nos centros de lazer
do        municipio,        estimulando        as        praticas        esportivas        na        comunidade;

11 - SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTES E LAZER

1 -Auxiliar o Secretato no cumprimento de suas atribuig6es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretdio os assuntos que excedam a sua compet6ncia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posieao e as delegadas pelo Secretdrio de
Esportes e Lazer.

Ill - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

1  -  coordenar  as  equipes  de  t6cnicos  e  professores  para treinanento  das  vatas  equipes
esportivas,  autorizando  a  participapao  em  competig5es  regionais  e  estaduais,  mantendo
contato   com  Federap6es,   Confederap6es   e  outras  entidades   organizadoras  de   eventos
esportivos;
2 - agendar e autorizar o transporte para as competic6es regionais ou estaduais;
3 - programar e autorizar o prograna de alimentapao para os atletas;
4   -   supervisionar   as   equipes   de   alto   rendimento   que   possuem   parceria   com   o
Municipalidade;
5 - implantar as diretrizes estabelecidas para a politica de esportes do Municipio;
6   -  organizar  e  manter  as   escolinhas  municipais  das  vatas  modalidades  esportivas,
gerenciando professores de Educagao Ffsica, tecnicos e monitores;
7-  acompanhar o desempenho dos atletas, nas diversas modalidades esportivas;
8 -   coordenar e fiscalizar o desempenho de projetos sociais e de associap5es esportivas no
envolvimento de varias modalidades esportivas;
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9 -outras atribuig5es do cargo ou aquelas determinadas pelo Secretato Municipal.

IV - CHEFE DO NUCLEO DE ESPORTE COMUNITARIO

1 - Coordenar, realizar e organizar as atividades de desporto comunitdrio no municipio;
2  -organizar  as  competig6es  esportivas  nas  comunidades,  estimulando  as  escolinhas  de
futebol e de outras modalidades esportivas;
3 - proporcionar as criangas diversas modalidades esportivas visando descobrir talentos;
4 - assessorar a administrapao nas atividades esportivas comunitatas.

V - DIRETOR DE DIVISAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

I - coordenar o controle e a manutengao do almoxarifado de materiais esportivos, checando
periodicanente o inventalo fisico dos materiais;
2- coordenar as aquisig6es de material esportivo;
3  -  determinar  a  distribuigao  dos  materiais  e  equipanentos,  aos  diversos  setores  da
Secretaria, equlpes de vdrias modalidades esportivas sob controle da Secretaria.

VI -DIRETOR DA DIVISAO DE UNIDADES ESPORTIVAS

1 - Supervisionar as diversas unidades esportivas do Municipio, mantendo-as em born estado
de conservapao;
2 - deter o controle dos equipanentos esportivos, solicitando do Secretato as providencias
para sua manutengao ;
3 - outras atribuig6es do cargo ou as determinadas pelo Secretato.

VII -ASSESSOR TECNICO

1  - coordenar a   assessoria na implantapao e no acompanhanento de planos e progranas
esportivos;
3  -  promover  a  analise  tecnica  de  mat6ria  submetida  a  assessoria,  consultando  normas,
c6digos,    leis,    doutrinas,   jurisprudencia    e    outros    documentos,    procurando    instruir
procedimentos administrativos intemos;
4 - complementar, analisar e operar as informap5es levantadas para obter o prosseguimento
de procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
5  - determinar o  exanre  e  emissao  de pareceres  e relat6rios  sobre  situap6es,  processos  e
expedientes administrativos, consultando a materia pertinente, submetendo-os a apreciapao
do superior hierdrquico imediato;
6- desenvolver outras atividades correlatas.

SECRETARIA DE TURISMO
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -  COMTUR
(atribuig6es definidas no Decreto n°

11 - SECRETARIO DE TURISMO
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1 -realizar as atribuig6es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - fazer o acompanhanento do turismo no Municipio de Mananguape;
3 - coordenar a adogao de medidas para fomentar o turismo municipal
4 - mobilizar, instrunentalizar e articular os equipanentos de natureza turistica;
5  -  supervisionar  a  elaborapao  de  pesquisas,  levantanentos  e  analises  que  subsidiem  o
planejanento e a avaliapao das ap6es da Secretaria;
6 - outras atividades inerentes ao cargo ou as deteminadas pelo Prefeito do Municfpio.

Ill - SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO

1 -Auriliar o Secretato no cunprimento de suas atribuig6es e substitul-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a consideragao do Secretato os assuntos que excedan a sun competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretalo de
Turismo.

IV -DIRETOR DA DIVISAO DE EVENTOS TURfsTICOS

1  -  determinar  a  realizapao  dos  servigos  pdblicos  turisticos  de  acordo  com  a  politica
municipal de turismo;
2  -  organizar,  realizar  e  apoiar  eventos  de  atrapao  turistica,  em  parceria  com  outras
Secretarias  da  Prefeitura,  empresas,  6rgaos  e  entidades  regionais,  estaduais,  federais  e
intemacionais;
3 - apoiar a divulgapao da cidade de Mamanguape como destino turistico, em sintonia com
as demais unidades da Secretaria;
4 -organizar e realizar viagens receptivas de divulgapao turistica a jomalistas especializados
e agentes de viagens para promogao do turismo no municipio;
5 - apoiar a articulapao junto aos diversos segmentos do turismo e a iniciativa privada para a
obtengao de patrocinio e parcerias para a realizapao de projetos turisticos;
6 - propor ap6es de pesquisa de linhas de financianento e de captagao de recursos junto a
6rgaos e entidades regionais, estadunis, federais e intemacionais, para a realizapao de projeto
e desenvolvimento de material, para fortalecimento do setor de turismo;
7    -    determinar    ap5es    no     sentido     de    elaborapao     de    projetos    de    melhoria
da Infraestrutura turistica para o desenvolvimento econ6mico com inclusao social, aliando-
se as iniciativas de outros setores da Administrapao Municipal;
8   -   participar  da  definicao   de   criterios   de   avaliapao   de  projetos   de   investimento   e
desenvolvimento no setor de turismo;
9  -  desenvolver  as  principais  aptid6es  turisticas   do  municipio,  tais   como  o  turismo
ecol6gico, rural, de eventos, de neg6cios, religioso, comunitario, cientifico e o cultural;
10 - desenvolver e aprimorar a infraestrutura para o turismo no Municipio, podendo o poder
ptlblico realizar parcerias com a iniciativa privada.

V- CHEFE DO NUCLEO DE INFORMACOES TURISTICAS

1 - determinar as medidas necessatas a divulgapao dos potenciais turisticos do Municipio;
2 - orientar o setor competente no sentido de apresentar as atrap6es turisticas do  Municipio
de Mamanguape;
3  -  promover  o  turismo   atrav6s  de  informag5es   sobre  a  potencialidade  turistica  do
Municipio;
4 - outras ap5es inerentes ao cargo ou aquelas determinadas pelo Secretario da Pasta.
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VI - CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.

1 - coordenar e apoiar as areas de recursos humanos, administrapao e logistica;
2 - determinar a execngao de tare fas associadas ao anbiente organizacional;
3 - auxiliar os servicos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
frocionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
4 - desenvolver ap5es no  sentido da elaborapao  e  controle  do  curso  de  documentos, tais
como memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou aquelas determinadas pelo Secretario.

SECRETARIA DE EDUCACAO
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Atribuig6es constantes da Lei n°

11  -   PRESIDENTE   DO   CONSELHO   MUNICIPAL   DE   ACOMPANHAMENTO   E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Atribuig6es constantes da Lei n° 669/2011, de 04.08.2011

Ill - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Atribuig6es constantes da Lei n° 855/2013, de 29.11.2013

IV - SECRETARIO DA EDUCACAO

1 - Realizar as atribuig6es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - coordenar a execugao da pol£tica educacional no Municipio, das atividades educacionais
exercidas   pelo   Municlpio,   especialmente   as   relacionadas   com   o   desenvolvimento   da
educagao irfantil e do ensino fundamental;
3 - coordenar a manutengao de bibliotecas e medidas relacionadas com o desenvolvimento e
aperfeigoamento das mesmas, inclusive oferecendo sistemas eletr6nicos e via Internet para
pesquisas;
4  -  coordenar  a  promogao  do  desenvolvimento  social  do  Municipio,  em  seus  aspectos
educacionais;
5   -  coordenar,  planejar,   executar  e  controlar  todas  as  atividades  relativas  ao   ensino
fimdamental  do  Municipio;  planejar,  coordenar,  executar  e  controlar  todas  as  atividades
relativas a educapao infantil do Municipio;
6   -   executar  programas   e   projetos   especiais   de   assistencia  ao   educando   e   de   pr6-
escolarizapao;
7 - coordenar e manter os servigos de merenda escolar;
8 - coordenar a promo9ao da alfabetizapao de alunos;
9 - programar e desenvolver as diferentes modalidades de promoc6es educacionais, visando
melhorar o desempenho de suas atribuig6es;
10 -exercer a administrapao dos predios escolares da rede municipal;
11 - coordenar o programa de transporte escolar que atenda aos alunos;
12 -coordenar as ap5es da Educapao de Jovens e Adultos e ensino especial;  13  -executar
progranias e projetos diversos voltados a educapao no Municipio;
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14   -   executar   projetos   que   visem   o   aperfeigoanento   dos   membros   do   magist6rio,
oferecendo-lhes  oportunidades  de  estudos  e  aprendizado  para  melhora  na  qualidade  do
ensino;
15  -coordenar o  cunprimento  das nomas estabelecidas na Lei  de  Diretrizes e Bases da
Educapao;
16 -executar outras tare fas de interesse do 6rgao ou as determinadas pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.

V - SECRETARIO ADJUNTO DA EDUCACAO

1 -Auriliar o Secretario no cunprimento de suas atribuig6es e substitu£-1o nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a consideracao do Secretato os assuntos que excedam a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretario de
Educapao.

VI - GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO

1. assessorar diretamente o Secretario nas quest6es administrativas;
2. determinar o apoio a execugao de servieos nas areas de recursos humanos, administrapao
e logistica;
3. coordenar tare fas associadas ao anbiente organizacional;
4. auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap5es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
5. coordenar a tramitagao e controle do curso de documentos, tais como memorandos, cartas,
circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc;
6.  determinar  o  recebimento  e  instrugao  de  requerimentos  e  processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
7. coordenar as atividades dos setores de merenda e transporte escolar, bern como, todas as
demais que nao sejam essencialmente de carater pedag6gico.

VII - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

1 - assessorar o Secretario nas tomadas de decisao referentes ao departamento;
2 - coordenar e desenvolver eventos e projetos educacionais;
3 - coordenar e acompanhar a demanda escolar e o censo escolar;
4 - solicitar a anpliapao ou constrngao das Unidades Escolares;
5 - desenvolver ap6es educacionais e as que visan combater a desigualdade social entre os
alunos;
6  -  atender, por meio  do  Programa de Alimentapao  Escolar,  aos alunos matriculados nas
escolas;
7   - executar outras tare fas correlatas.

VIII - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  EDUCACAO  ESPECIAL E DIREITO A
DIVERSIDADE.

1 - determinar politicas educacionais voltadas as pessoas com deficiencias e as pessoas com
superdotapao;
2 -fazer com que seja garantido tratanento especial  para os alunos com deficiencias fisicas
e mentais;
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3  -  promover  a  organizapao  de  ensino  capaz  de  atender  as  necessidades  educacionais
especiais, reforgando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais;
4 - determinar providencias para que alunos com necessidades especiais tenham acesso a
educapao basica em todas as suas etapas e modalidades;
5 - garantir o atendimento aos educandos com necessidades especiais, independente de raga,
sexo, idade e cor, garantindo-lhes o direito a diversidade;
6 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretdrio.

IX - GERENTE DO NUCLEO DE APOIO PEDAG6GICO.

1  - coordenar a elaborapao, implementapao e avaliapao do projeto politico-pedag6gico da
unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino, em consonincia com as
diretrizes educacionais do Municipio;
2 - elaborar, conjuntamente com a equipe, o plano de trabalho da coordenapao pedag6gica,
articulado  com  o  plano  da  direcao  da  escola,  indicando  metas,  estrategias  de  formapao,
cronogramas    de    formapao    continunda    e    de    encontros    para    o    planejamento    do
acompanhamento e avaliapao com os demais membros da Equipe Gestora;
3  -  coordenar  a  implementapao  e  avaliapao  dos  programas  e  projetos  que  favoregam  a
inclusao  dos  educandos,  em  especial  dos  alunos  com  deficiencia,  transtomos  globais  do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotapao;
4  -  identificar,  em  conjunto  com  a  Equipe  Docente,  casos  de  alunos  que  apresentem
diflculdades  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  e,  por  isso,  necessitem  de  atendimento
diferenciado,  orientando  os  encaminhamentos  pertinentes,  inclusive  no  que  se  refere  aos
estudos de recuperapao continue e, se for o caso, paralela no ensino fundamental e m6dio;
5  - participar  da  elaborapao  de  criterios  de  avaliapao  e  acompanhamento  das  atividades
pedag6gicas desenvolvidas na unidade educacional;
6 - promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedag6gicos e tecnol6gicos
dispom'veis na unidade educacional, garantindo a instrunentalizapao dos professores quanto
a sua organizapao e uso;
7  -  promover  e  assegurar  a  implementapao  dos  programas  e  projetos  da  Secretaria
Municipal de Educapao,  por meio  da formapao  dos professores,  bern como a avaliapao e
acompanhamento da aprendizagem dos alunos, no que conceme aos avangos, dificuldades e
necessidades de adequapao;

X - DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL I

1 - Supervisao do Ensino Fundamental I em todas as Unidades Escolares;
2   -   determinar   o   levantanento   das   necessidades   materiais   relacionadas   ao   Ensino
Fundamental I.
3  - promover  ap6es  para  o  levantamento  de  dados para  formapao  de  classes,  turmas  de
reforgo e sala de recursos.
4 - efetuar reuni6es com diretores de escolas, professores, coordenadores e equipe de apoio
do Ensino Fundamental I;
5  -  coordenar  o  atendimento  ditto  a  pais  e  comunidade  na  Secretaria  da  Educapao,
providencias e encaminhamentos necessatos.
6  -  Participap5o  em  reuni6es  de  pais  para  esclarecimento  de  dtlvidas  ou  resolugao  de
conflitos.

XI -DIRETOR DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 11.

1 - Supervisao do Ensino Fundamental 11 em todas as Unidades Escolares;
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2   -   determinar   o   levantanento   das   necessidades   materiais   relacionadas   ao   Ensino
Fundanental 11.
3  - promover  ap6es  para o  levantanento  de  dados para formapao  de  classes,  turmas  de
reforgo e sala de recursos.
4 - efetuar reuni6es com diretores de escolas, professores, coordenadores e equipe de apoio
do Ensino Fundamental 11;
5  -  coordenar  o  atendimento  ditto  a  pais  e  comunidade  na  Secretaria  da  Educapao,
providencias e encaninhamentos necessatos.
6  -  Participapao  em  reuni6es  de  pais  para  esclarecimento  de  dtividas  ou  resolngao  de
conflitos.

XII -DIRETOR DA DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA;

1 - gerir a educapao de jovens e adultos;
2 -tomar providencias quanto a oferta de educapao nao formal e qualifica9ao profissional;
3  -  propor  ap5es  de  educapao  de  jovens  e  adultos,  associados  a  cultura,  qualificagao
profissional e inclusao digital;
4  - promover  exames  de  suplencia,  por  disciplina,  organizados  e  forma presencial  ou  a
distfrocia;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretato da Educapao.

XIII- DIRETOR DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL

1  -  gerir  a  educagao  infantil,  atrav6s  dos  CREIS  -  Centro  de  Referencia  da  Educapao
Infantil;
2 -promover a inclusao social das crianeas de seis meses a cinco anos em creches;
3 - determinar cuidados a criangas, 1evando-as a autonomia ao aprendizado e a construgao;
4 - cuidar para que os equipanentos sejam dotados de condig6es de servir as criangas no
aprendizado e no lazer;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretario.

XIV- DIRETOR DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

1 - executar o controle, conservapao e manutengao da limpeza das viaturas;
2 - responsabilizar-se pela regularidade da documentapao dos veiculos da Secretaria;
3 -providenciar o abastecimento e lubrificapao, bern como a execapao de reparos mecanicos
e el5tricos mos veiculos;
4 - controlar a ficha diaria de cada vefculo, com anotapao de todas as tare fas realizadas, bern
como a quilometragem percorrida e o consumo de combustfveis e lubrificantes;
5 - determiner a apurapao das causas de acidentes com os 6nibus, por meio de sindicincia, e
propor abertura de inqu5rito administrativo, a crit6rio da autoridade superior, considerando a
gravidade do evento ;
6-determinar o  registro de ocorrencias junto ao DETRAN;
7-  organizar  a  escala  de  plantao  dos  motoristas,  bern  como  plano  de  atendimento  das
atividades a serem executadas;
8   - executar, em geral, os demais atos e medidas relacionados com suas finalidades, ou as
que forem determinados pelo Secretdrio.

XV - CHEFE DO NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.
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1-promover, coordenar e supervisionar o fomecimento da merenda escolar e de refeig6es
aos  alunos  das  unidades  de  ensino  municipal  e  entidades  conveniadas,  em  quantidade  e
qualidade adequndas;
2 - formular e desenvolver progranas de educapao alimentar, difundindo nog6es e formando
habitos de boa alimentapao nos alunos da rede municipal;
3   -  coordenar  estudos  e  pesquisas  quanto  a  produtos  e  generos  alimentfcios  a  serem
utilizados mos  servigos de  alimentapao  escolar,  considerando  qualidade,  valor nutricional,
sazonalidade e custo;
4 - analisar as informag6es das unidades escolares referentes a distribuigao de refeig5es e ao

:0.ng;ge.See::r£S6¥gfamoesn:i:i:[5aap::g::S::se£:dp?rse:#aa°j:?1::fi:£££entodosservigos;
6 - programar, periodicanente, os pedidos de generos alimenticios;
7  -  providenciar  as  informap6es  necessarias  e  prestar  apoio  ao  CAE  -  Conselho  de
Alimentapao Escolar;
8 - elaborar previsao de compras para aquisigao de alimentapao escolar;
9 - programar a log{stica de entrega de generos alimenticios;
10 -elaborar a previsao da quantidade e descritivos de generos alimenticios para elaborapao
da chamada pdblica da agricultura familiar.

XVI - CHEFE DO NUCLEO DE FREQUENCIA ESCOLAR E   ESTATfsTICA;

1 -determinar que sejam aplicadas estatisticas na frequencia dos alunos;
2 - determinar, junto as unidades escolares, os levantanentos necessarios a fim de fomecer
o estabelecimento da frequencia dos alunos;
3 -fazer com seja aplicada a frequencia absoluta e relativa, a vista dos dados existentes nas
diversas escolas do municipio;
4 - outras atividades conexas ou as determinadas pelo Secretario.

XVII   -   CHEFE   DO   NUCLEO   DE   DISTRIBUICAO    DE   EQUIPAMENTOS   E
MATERIAIS ESCOLARES.

I  -  acompanhar e  fiscalizar o prazo  de fomecimento  do material adquirido,  comunicando
eventuais atrasos ao diretor do Servigo, para as providencias cabiveis;
2 - promover o abastecimento regular das diversas unidades escolares, mantendo sempre urn
estoque m6dio do material de uso mais frequente;
3  - tomar providencias qunto  ao  zelo  e  conservapao  dos equipanentos  sob  sua guarda,
promovendo  sun  estocagem,  observadas  as  varias  classificap5es,  ben  como  sugerir  a
destinapao do material que se tenha tomado inservivel;
4 - determinar a elaborapao inventato anual dos equipanentos e materiais em estoque;
5  -  proceder  ao  encaminhamento  dos  equipamentos  e  materiais  permanente  solicitados,
emitindo nota de fomecimento e/ou nota de transferencia com termo de responsabilidade;
6 - fazer com que seja monitorado o carreganento de veiculos com o material permanente
destinado as unidades requisitantes, cuidando da sun acomodapao, da melhor forma possivel,
para evitar avarias;
7 - executar, em geral, os demais atos e medidas relacionados com as suas finalidades ou
aquelas determinadas pelo Secretato.

XVIII - DIRETOR DE ESCOLA
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1  -  coordenar  a  elaborapao  do  projeto  politico-pedag6gico,  acompanhar  e  avaliar  a  sua
execngao em conjunto com a comunidade educativa e o Conselho de Escola, observadas as
diretrizes da politica educacional da Secretaria Municipal de Educapao;
2-promoveraorganizapaoefuncionamentodaunidadeeducacional,defomaaatenderas
demandas e aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedag6gica, de acordo com as
determinap6es legais;
3 - coordenar e acompanhar as atividades administrativas, relativas a:
a) folha de frequencia;
b) fluro de documentos de vida escolar;
c) fluro de matriculas e transferencias de alunos;
d) fluro de documentos de vida funcional;
4 - determinar providencias no que se refere a comunicapao as autoridades competentes e ao
Conselho de Escola dos casos de doengas contagiosas e irregularidades graves ocorridas na
unidade educacional;
5  -  diligenciar para que  o  pr6dio  escolar  e  os  bens  patrimoniais  da unidade  educacional
sejan mantidos e preservados:
6 - coordenar e orientar toda a equipe escolar qunto ao uso dos equipamentos e materiais de
consumo, bern como a manutengao e conservapao dos bens patrimoniais e realizando o seu
inventato,  anualmente  ou  quando  solicitado  pelos  6rgaos  da  Secretaria  Municipal  de
Educapao;
7 - gerir os recursos hunanos e financeiros recebidos pela unidade educacional juntamente
com as instituig6es auriliares constituidas em consonchcia com as determinap6es legais;
8 - delegar atribuic5es, quando se fizer necessalo.

XIX - DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLAS

1 - substituir o Diretor da Escola, em seus afastanentos e impedimentos;
2 - auxiliar o Secretdrio de Educapao nas atividades do cargo;
2 - outras atividades deteminadas pelo Secretato Municipal de Educapao ou pelo Diretor
da Escola;

XX - CHEFE DA SECRETARIA DE ESCOLA

1-programareorganizaradivisaodetarefasdasecretariadaunidadeeducacionalcomseus
auriliares, proceder a sua implementapao e responsabilizar-se pela sua execngao;
2  -  coordenar,  organizar  e  responder  pelo  expediente  geral  da  secretaria  da  unidade
educacional:
a) computando e classificando dados referentes a organizapao da escola;
b) apontando a frequencia dos funcionarios, identificando-os;
c) atendendo ao ptiblico, na area de sua competencia;
d) comunicando ao  Secretato de Educapao os casos de alunos que necessitam regularizar
sun vida escolar, seja quarto a falta de documentapao, lacunas curriculares, necessidade de
adaptapao e outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos pela legislapao
em vigor;
e) mantendo atualizados os registros de aproveitamento e frequencia dos alunos, bern como
os sistemas gerenciais de dados;
3 - responder pela escriturapao e documentapao, assinando os docunentos que devem, por
lei, conter sua assinatura;
4 -proceder a efetivagao das matriculas dos alunos;
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5 - executar atividades correlatas, ap6s discussao e aprovagao pelo Conselho de Escola e
definidas no proj eto politico pedag6gico da unidade educacional;

XXI - CHEFE DO SETOR DE MERENDA DA UNIDADE ESCOLAR

1-  exercer o controle de estoques e distribui9ao da merenda nas escolas da rede;
2 -  encaminhar solicitapao ao setor pr6prio para aquisicao de produtos destinados a merenda
escolar;
3 - determinar ap6es quanto a demanda na unidade escolar municipal;
4-   fazer com que seja feita a prestagao de contas dos recursos recebidos;
5 - determinar o controle de qualidade dos produtos recebidos;
6-  providenciar  o  encaminhanento  das  necessidades  para  o  Departanento  de  Merenda
Escolar.

XXII-ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA ESCOLAR.

1 - assessorar as atividades da Secretaria Escolar de sua unidade administrativa;
2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionanento da Secretaria,
na seguinte conformidade :
a) - assessorar a equipe para atender a legislapao da Politica educacional do municipio com
as suas especificidades, orientando a execugao dos Planos de Agao;
b) - auriliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
c) - tomar providencias quarto a tramitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
d) - determinar  o  recebimento  e  instrugao  de  requerimentos  e  processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

XXIII - COORDENADOR PEDAGdGICO DE ENSINO INFANTIL

1 -coordenar a elaborapao e a execugao do Projeto Pedag6gico do Ensino Infantil da escola;
2-   coordenar,   no   ambito   da   escola,   as   atividades   de   planejanento,   avaliapao   e
desenvolvimento pro fissional ;
3-    elaborar   estudos,    levantamentos    qualitativos    e    quantitativos    indispensaveis    ao
desenvolvimento da escola, no ambito do ensino infantil;
4-  elaborar,   acompanhar  e  avaliar  os  planos,   progranas  e  projetos  voltados  para  o
desenvolvimento da escola, em relapao a aspectos pedag6gicos, administrativos, financeiros,
de pessoal e de recursos materiais;
5 - participar, estudar e elaborar programas de desenvolvimento de recursos humanos para o
Ensino Infantil;
6-   coordenar   o   planejamento   e   elaborapao   das   diretrizes,   orientap5es   pedag6gicas,
docunentos,  planejamento,  execngao  e  avaliapao  das  metas  educacionais  relacionadas  ao
ensino infantil;
7 - planejar, programar e coordenar atividades relacionadas com a organizapao de metodos
racionais e simplificados de trabalho;
8- contribuir para que a escola cumpra sua fungao  social de socializapao e constrngao do
conhecimento;
9- coordenar o processo de avaliapao institucional no ambito do ensino infantil da unidade
escolar;
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XXIV - COORDENADOR PEDAGOGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

1-coordenar a elaborapao e a execngao do Projeto Pedag6gico do Ensino Fundamental I da
escola;
2-   coordenar,   no   ambito   da   escola,   as   atividades   de   planejamento,   avaliapao   e
de senvolvimento profi ssional ;
3-    elaborar   estudos,    levantanentos    qualitativos    e    quantitativos    indispensaveis   ao
desenvolvimento da escola, no ambito do ensino fundamental I;
4-  elaborar,   acompanhar  e   avaliar  os  planos,  progranas  e  projetos  voltados  para  o
desenvolvimento da escola, em relapao a aspectos pedag6gicos, administrativos, financeiros,
de pessoal e de recursos materiais;
5 - participar, estudar e elaborar progranas de desenvolvimento de recursos humanos para o
Eusino Fundamental I;
6-   coordenar   o   planejanento   e   elaborapao   das   diretrizes,   orientap6es   pedag6gicas,
documentos,  planejamento,  execu9ao  e  avaliapao  das  metas  educacionais  relacionadas  ao
ensino fundamental I;
7 - planejar, programar e coordenar atividades relacionadas com a organizapao de m6todos
racionais e simplificados de trabalho;
8- contribuir para que a escola cumpra sua fungao  social de socializapao e construgao do
conhecimento;
9- coordenar o processo  de avaliapao  institucional no  ambito do ensino  fundamental I da
unidade escolar;

XXV - COORDENADOR PEDAG6GICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11

I-coordenar a elaborapao e a execugao do Projeto Pedag6gico do Ensino Fundamental 11 da
escola;
2-   coordenar,   no   ambito   da   escola,   as   atividades   de   planejamento,   avaliapao   e
desenvolvimento profissional;
3-    elaborar   estudos,    levantanentos    qualitativos    e    quantitativos    indispensaveis    ao
desenvolvimento da escola, no ambito do ensino fundamental 11;
4-  elaborar,  acompanhar  e   avaliar  os  planos,  progranas  e  projetos  voltados  para  o
desenvolvimento da escola, em relapao a aspectos pedag6gicos, administrativos, financeiros,
de pessoal e de recursos materiais;
5 - participar, estudar e elaborar progranas de desenvolvimento de recursos humanos para o
Ensino Fundanental 11;
6-   coordenar   o   planejamento   e   elaboragao   das   diretrizes,   orientap6es   pedag6gicas,
documentos,  planejaniento,  execngao  e  avaliapao  das metas  educacionais  relacionadas  ao
ensino fundanental 11;
7 - planejar, programar e coordenar atividades relacionadas com a organizapao de m6todos
racionais e simplificados de trabalho;
8- contribuir para que a escola cumpra sua fungao  social de socializapao e constrngao do
condecimento;
9- coordenar o processo de avaliapao institucional no inbito do ensino fundamental 11 da
unidade escolar;

XXVI - COORDENADOR PEDAG6GICO DO EJA

1-  coordenar  a  elaborapao  e  a  execngao  do  Projeto  Pedag6gico  do  Ensino  de  Jovens  e
Adultos da escola;
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2-   coordenar,   no   inbito   da   escola,   as   atividades   de   planejanento,   avaliapao   e
desenvolvimento profissional;
3-    elaborar   estudos,    levantamentos    qualitativos    e    quantitativos    indispensaveis    ao
desenvolvimento da escola, no ambito do ensino de jovens e adultos;
4-  elaborar,   acompanhar  e   avaliar  os  planos,  progranas  e  projetos  voltados  para  o
desenvolvimento da escola, em relapao a aspectos pedag6gicos, administrativos, financeiros,
de pessoal e de recursos materiais;
5 - participar, estudar e elaborar programas de desenvolvimento de recursos hunanos para o
Ensino Jovens e Adultos;
6-   coordenar   o   planejamento   e   elaborapao   das   diretrizes,   orientap5es   pedag6gicas,
docunentos, planejanento,  execugao  e  avaliapao  das metas  educacionais  relacionadas  ao
ensino de jovens e adultos;
7 - planejar, progranar e coordenar atividades relacionadas com a organizapao de m6todos
racionais e simplificados de trabalho;
8- contribuir para que a escola cumpra sua fungao  social de socializapao e constrngao  do
condecimento;
9- coordenar o processo de avaliapao institucional no ambito do ensino de jovens e adultos
da unidade escolar;

SECRETARIA DE SAUDE
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I     -     PRESIDENTE     DO     CONSELHO     MUNICIPAL     DE     SAUDE     -     CMS
Atribuig6es contidas na Lei n° 924/2015, de 22.05.2015

11 - PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ill - SECRETARIO DE SAUDE

1 - realizar as atribuig6es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - executar a coordenapao no desenvolvimento de atividades atinentes a satide ptiblica e ao
bern-estar social dos muhicipes;
3 - colaborar com os 6rgaos afins na esfera estadual e federal;
4 - coordenar o planejamento, orientapao, execngao e fiscalizapao da politica de satde da
administrapao municipal, mantendo estudos estatisticos sobre ap6es de satde;
5  - coordenar a execngao de sadde preventiva em todas as areas de sua competencia, com
enfase  as  doengas  que  causan  maior  fndice  de  mortalidade  no  Municfpio,  prestando
assistencia,  inclusive  odontol6gica,  farmaceutica,  a  sadde  mental  realizando  estudos  e
pesquisas acerca dos problemas de sadde da fanilia;
6  -  coordenar  o  desenvolvimento  e  controle  da  municipalizapao  da  satde;  coordenar  a
operacionalizapao e controle dos progranias de sadde da fanflia e dos agentes comunitdrios
de satde;
7 - outras atividades inerentes a politica de sadde ptiblica do Municipio;

IV - SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE

1 -Auxiliar o Secretdrio no cumprimento de suas atribuic5es e substitul-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
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2 - Submeter a considerapao do Secretario os assuntos que excedan a sun competencia;
3 - Desempenhar outras tarefas compativeis com a posieao e as delegadas pelo Secretario de
Satde.

V - OUVIDOR DA SAUDE E COMUNICACAO

1   -  dirigir  os   servigos  da  Ouvidoria  em  Satde  do  Municipio  dentro  do  espfrito  da
moralidade,  impessoalidade,  da observancia das normas legais e do  sigilo na averiguapao
das  denthcias  e  reclamap6es  que  resulte  em  desvio  de  legalidade,  abusos,  omiss6es,
injustigas, morosidades, descasos e desidias praticadas pela administrapao contra cidadaos e
entidades publicas e privadas;
2  -  coordenar  a  apurapao  de  fatos  denunciados,  bern  como  reclanap6es,  demandas  e
solicitap6es, junto a Secretaria e Satde;
3  - estudar e propor, com base mos problemas detectados, medidas para o aperfeigoanento
dos servigos;
4 - informar ao Secretalo fatos relevantes e aqueles em que haja comprometimento da boa
imagem da Administrapao da Satde, por escrito ou verbalmente;
5 - fazer a comunicapao entre os usualos  e o sistema municipal de satde;

VI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

1  - auriliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
2 - gerir o protocolo, tramitapao e controle do curso de documentos, tais como memorandos,
cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
3  -  determinar  o  recebimento  e  instrugao  de  requerimentos  e  processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
4  -  manter  os  controles  necessarios  sobre  os  bens  patrimoniais  do  Fundo  Municipal  de
Sande;
5  -  promover  ag6es  de  capacitapao  constante  dos  agentes  pdblicos  lotados  na  referida
unidade administrativa;
6  -  elaborar  o  plano  de  aplicagao,  a proposta  orgamentaria  dos  recursos  do  FMS  e  sun
progranagao financeira, submetendo-as ao Secretario da Satde e ao Conselho Municipal de
Salde;
7 - gerir os recursos do FMS e fixar as suas diretrizes operacionais;
8 - elaborar a prestapao de contas da aplicapao dos recursos do FMS
9  -  manter  os  controles  necessarios  a  execngao  oxpanentaria,  referente  a  empenhos,
liquidapao e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

VII - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1

2
3

-planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
- implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
- garantir  a execngao de servigos de apoio nas areas de recursos humanos, administrapao

e logistica;
4 - executar tare fas associadas ao arnbiente organizacional.
5 - auriliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais,  cadastros,  ferias,  faltas  e  folha de pagamento;  6.  protocolizapao, tranitapao  e
controle  do  curso   de  documentos,  tais  como  memorandos,   cartas,   circulares,  oficios,
relat6rios, requerimentos etc. ;
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7  - determinar  o  recebimento  e  instrueao  de  requerimentos  e  processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

VIII- GERENTE DE CONTABILIDADE E FINANCAS

1 - determinar a execngao da contabilidade;
2-  manter  registro  dos  agentes  responsaveis  por  suprimento  de  fundos,  para  controle  de
concessao, dos prazos, da comprovagao das despesas e do recolhimento de saldos existentes,
de modo a apurar, quando necessario, a situapao dos supridos;
3 -participar da elaborapao da proposta ongamentdria e solicitar cr5ditos suplementares;
4  -  acompanhar  a  execugao  do  cronograna  de  transferencia  de  recursos  financeiros,
consignados do SUS ao Municipio;
6 - aprovar, de acordo com o Secretalo e o Conselho Municipal de Satde, os criterios e
valores para a remunerapao dos servigos e os parametros de cobertura assistencial;
7 - acompanhar e controlar as atividades financeiras da Secretaria;

IX - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

1 - tomar as providencias no sentido da conferencia dos processos de despesas que chegam
a unidade;
2 - acompanhar as rotinas contabeis;
3 - supervisionar as os relat6rios e registros confabeis;
4 - auriliar o Gerente no preparo da prestapao de contas, para encaninhamento aos 6rgaos
competentes;
5 - outras ap6es inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Gerente.

X - GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO

1  - planejar, coordenar e controlar as atividades onganentatas, financeiras e contabeis do
Fundo Municipal de Satde;
2 - promover as atividades de cooperapao tecnica nas areas ongamentaria e financeira para
subsidiar a formulap5o e a implementapao de politicas de sande;
3-  estabelecer  normas  e  criterios  para  o  gerencianento  das  fontes  de  arrecadapao  e  a
aplicapao dos recursos onganentatos e financeiros;
4-  planejar,  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  financianento  de  progranas  e
projetos;
5- acompalar e avaliar a execngao de programas e projetos financiados com recursos do
Fundo Municipal de Satde;
6-  planejar,  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  convenios,  acordos,  ajustes  e
similares sob a responsabilidade do Munic{pio, bern como promover o acompanhanento da
aplicapao dos recursos transferidos do SUS; e
7 -planejar, coordenar e supervisionar as atividades de prestagao de contas e de tomada de
contas especial dos recursos do SUS alocados ao Fundo Nacional de Satide.

XI -DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E SUPRIMENTOS;

1 - exercer o controle do sistema de almoxarifado, entrada e salda dos produtos, mediante
notas fiscais;
2  -  solicitar  a  realizapao  de   licitapao,  com  acompanhanento  de  prazos  e  clausulas
contratuais;
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3  - promover o  acompachamento  de  cotapao  de pregos para realizapao  das demandas de
compras das unidades;
4 - efetuar o planejamento das compras da Secretaria, passando pela constrngao de modelos
de aquisig5es de bens e servigos, sempre com vistas a racionalizapao do gasto pbblico;
5 - fazer a gestao do Cafalogo de Materiais e Servieos e o monitoranento das atas de
registro de pregos para bens, medicamentos e servigos de necessidade comum da Secretaria
de Satde;
6 -realizar outras atividades inerentes ao cargo ou aquelas determinadas pelo Secretdrio.

XII - GERENTE DE DISTRITOS SANITARIOS

1   -  determinar  a  avaliapao,  planejanento  e  assessoranento  das  ap6es  de  promogao,
prevengao, de recuperapao e reabilitapao da sadde para a populapao dos Distritos Sanitatos;
2  -  assessorar  e  planejar  em  conjunto  com  as  areas  tecnicas  da  Secretaria  de  Sadde  a
implantapao da estrategia de atengao por ciclo de vida, contribuindo com a consolidapao de
modelo de atengao integral a satde;
3  - monitorar as ap6es de matricianento  das Equipes de Ndcleos de Atengao  a Sadde da
Familia -NASF, dentro de seu territ6rio de abrangencia;
4  -  propor  atividades   de   educapao   continuada  e  viabilizar  sun  execugao,   visando   o
aperfeigoamento  profissional  dos  servidores  da  satde,  em  consonancia  com  as  politicas
vigentes;
5 - participar da construgao de politicas e fluros municipais para servigos de Media e Alta
Complexidade,  viabilizando  a execapao  destas nos  dispositivos  que  se  encontrem em seu
territ6rio;
6 - facilitar e articular o acesso a populapao a assistencia farmaceutica, em consonincia com
a Politica Municipal de assistencia farmaceutica e de acordo com o perfil epidemiol6gico
distrital;
7 - propor o levantamento das necessidades em sadde relativas a constru¢ao, anpliapao e
reforma de Unidades de Satde, materiais e insumos, de acordo com a Politica Municipal de
Satde;

XIII - GERENTE DE INFORMATICA

1   -  desenvolver,  pesquisar  e  incoaporar  tecnologias  de  informatica  que  possibilitem  a
implementapao de sistemas e a disseminapao de informap6es necessarias as ap6es de satde,
em consonancia com as diretrizes da Politica Nacional de Satde;
2 - definir padr6es, diretrizes, normas e procedimentos para e contratapao de bens e servigos
de informatica no ambito dos 6rgaos e entidades do Minist6rio;
3  -  definir padr6es  para  a  captagao  e  transferencia  de  informap5es  em  satde,  visando  a
integrapao operacional das bases de dados e dos sistemas desenvolvidos e implantados no
inbito do sus;
4- manter o acervo das bases de dados necessarias ao sistema de informap6es em sadde e aos
sistemas intemos de gestao institucional;
5 - outras ap6es do 6rgao ou aquelas determinadas pelo Secretario de Sadde.

XIV - DIRETOR DA DIVISAO DE SUPORTE, LOGisTICA E PATRIM6NIO

1  -  coordenar  e  orientar  os  6rgaos  da  Secretaria  nas  atividades  relacionadas  as  fung6es
logfsticas de suprimento, manutengao, transporte e patrim6nio;
2  - participar  da  elaborapao  e  proposicao  de  politicas  e  estrat6gias  para  a  eficiencia  da
gestao,  melhorando  a qualidade do  gasto  e aplicando metodologias inovadoras de gestao,
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assim   como   avaliar   os   custos   dos   processos   logisticos,   visando   obter  uma   melhor
produtividade;
3  -  responsabilizar-se  pela  execngao   e  gestao  das  fung6es  logisticas  relacionadas  a
suprimentos, manutengao e transportes,  com foco especifico mos processos relacionados a
gestao de fomecedores, frota e combustiveis, administrapao de sistemas;
4 I  manter sob sua guarda o patrim6nio da Secretaria

XV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA

1 - promover a guarda e vigilancia das dependencias da Secretaria de Sadde e demais 6rgaos
que comp6em a Secretaria;
2- exercer a supervisao dos servigos de vigilfrocia;
3-efetuar revis6es peri6dicas mos equipanentos de combate a incendios;
4- gerenciar os servieos terceirizados pertinentes a Seguranga dos 6rgaos
5 - organizar e fazer cumprir a escala de servigo do pessoal de seguranga;
6  -  conduzir veiculos  automotores  em  situap6es relacionados  a  seguranga ou em  caso  de
emergencia;
7 - registrar ocorrencias que fugirem a rotina e informar a Secretaria e Sadde.

XVI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1 - aprovar a escala de prestapao de servigos dos motoristas;
2 - controlar e fiscalizar a sai'da e a chegada de vefculos, velando pelo correto preenchimento
das fichas de "Controle Ditto";
4 - acompanhar o vencimento do licencianento dos velculos, procedendo a sua renovapao
regular;
5 - acompanhar o vencimento das carteiras de habilitapao dos motoristas que estao sob sua
responsabilidade, diligenciando para que as renovem;
6 - diligenciar quando os condutores dos veiculos sob sua responsabilidade forem autuados
pela ocorrencia de infrap5es de transito;
7  -  acolher as reclamag6es  dos motoristas  quanto  aos problemas mecanicos  que  ocorrem
com  os   vefculos   de   sua  responsabilidade,  providenciando   os  reparos  necessdrios  ou
encaminhando-os ao 6rgao competente em caso de necessidade;
8 - promover ap6es de verificapao, constante, a conservapao dos vefculos, encaninhando-os
preventiva e periodicanente ao 6rgao competente para as manutene6es de rotina;

XVII - CHEFE DA SECAO DE SEGURANCA E VIGILANCIA
1 - adotar medidas que visem proteger o patrim6nio da Secretaria;
2 - adotar medidas preventivas e proativas para evitar danos ao patrim6nio do Municfpio;
3 - tomar medidas que protejam o acesso de pessoas e objetos em determinadas areas da
Secretaria;
4 - identificar a violapao das normas de seguranga,  assim como  a ocorrencia de delitos e
sinistros;
5 - manter sob controle o acesso de pessoas a fim de garantir a seguranga da Secretaria e a
integridade dos usuatos e dos servidores.
XVIII -DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE;

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2 - implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
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3  - gerenciar e planejar o servi9o nas Unidades Basicas de Satde, em relapao aos recursos
humanos,   bern   como   todas   atividades   inerentes   mos   estabelecimentos,   na   seguinte
conformidade:
5 -   promover treinamento, capacitap6es e protocolos;
7   -     progranar  e   gerenciar  os   insumos  e   equipanentos  utilizados  nas  unidades,   e
acompanhando o consumo e a manuten9ao;

XIX   -   GERENTE   DO   MAC   -   AC6ES   DE   SAUDE   DE   MEDIA   E   ALTA
COMPLEXIDADE

1 - gerenciar as ag6es de atendimento de Media e Alta Complexidade;
2 -  determinar a apuragao da produgao dos estabelecimentos  de satde, registrada pelos
respectivos gestores;
3 - fazer o encaminhamento de pacientes aos estabelecimentos de satde, de acordo com o
grau de complexidade, fazendo o devido registro;
4 - outras ap6es inerentes ao cargo ou aquelas determinadas pelo Secretdrio de Sadde.

XX - GERENTE DO PAM

1 - Coordenar e gerenciar o anbiente fisico do Centro de Especialidades, Laborat6rio e Raio
X;
2  -  implementar  cuidados  na  manutengao  das  instalap6es,  manutengao  preventiva  dos
equipanentos e materiais;
3   -   supervisionar   a   carga   horata   dos   servidores   e   profissionais   da   medicina   sob
responsabilidade do PAM;
4  -  exercer  o  controle  dos  materiais,  equipanentos  e  generos  alimenticios,  materiais  de
enfermagem, fisioterapia, de Raio X e outros, para o born funcionanento da unidade.
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretato de Sadde.

XXI - DIRETOR DA DIVISAO DE RT PRONTO ATENDIMENTO

1  -  determinar  providencias  no  sentido  de  diminuir  os  riscos  que  amea9an  a  vida  do
paciente.
2  tomar as devidas providencias no sentido do encaninhamento a hospitais, de acordo com
a gravidade do paciente que necessite de pronto atendimento;
3   -  manter   o   controle   sobre   pacientes   em   situap5o   de   risco,   a   fim   de   efetuar   o
encaminhamento a hospitais;
4 -  outras atribuig6es do cargo ou as determinadas pelo Secretdrio.

XXII -GERENTE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

1 - implantar politica municipal de medicanentos, de acordo com as legislap6es vigentes,
2 - determiner a elaboragao, atualizapao e divulgapao a REMUME - Relagao Municipal de
Medicamentos Essenciais;
3 -planejar e padronizar os medicanentos no ambito da Secretaria Municipal de Sande, bern
como promover a divulgapao junto aos profissionais prescritores da rede pdblica;
4 - fazer o planejamento, programagao   e determinar a execugao,  juntamente com a area
afim, atividades relacionadas com a aquisigao e administrapao de medicamentos, insumos,
materiais  de  enfermagem,  materiais  odontol6gicos,  de  escrit6rio,  impressos  e  beneficios
concedidos aos pacientes, no ambito da Secretaria Municipal de Satde;
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5  -  assessorar  e  propor  implementapao  de  atividades  que  visem  o  aprimoranento  da
organizapao dos servi9os de assistencia famaceutica, materiais e correlatos;
6 - coordenar a politica de assistencia farmaceutica na atengao primaria, mos programas de
medicamentos estrat6gicos, de uso continuado padronizados e extra padronizapao e demanda
judicial;
7 - coordenar o recebimento e distribuigao de medicamentos de alto custo e de progranas
estrategicos oriundos de outros entes federativos, garantindo a alimentapao dos sistemas de
informapao especfficos;
8  -  promover  o  uso  racional  de  medicanentos,  materiais  e  correlatos,  atraves  de  ap6es
educativas a populapao e aos profissionais de satde;
9  - planejar  e  acompanhar as  ap6es  de  sele9ao,  progranap5o,  aquisi9ao,  armazenanento,
distribuigao  e  de uso  racional  dos medicanentos padronizados e pactuados no  ambito  do
municipio;
10   -   supervisionar   a   politica   de   assistencia   fannaceutica   de   medicanentos   de  uso
continundo padronizado s ;
11 - controlar os servi9os de assistencia farmaceutica relacionados as demandas judiciais;

XXIII - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA

1 -promover o acesso a populapao de medicanentos e insumos;
2 - operacionalizar a assistencia farmaceutica basica;
3 - coordenar a aquisigao de medicanentos para distribuigao a populapao do Municfpio;
4 - coordenar o processo de aquisigao de medicanentos e insumos e prover os meios de
acondicionamento, evitando o desperdicio ;
5 - acompanhar o perfil de utilizapao dos estoques de medicanentos;
6 - exercer outras ap6es do cargo ou as determinadas pelo Secretato.

XXIV - DIRETOR DA DIVISAO DE FARMACIA BASICA

1 - promover a distribuigao de medicanentos da Famacia Basica;
2 - exercer ap5es para o uso seguro e racional de medicamentos aos pacientes;
3 - responsabilizar-se pela conservapao e controle dos medicanentos;
4 - determinar o controle dos fluxos de medicamentos evitando desvios desde o recebimento
ate a dispensapao aos pacientes;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretato.

XXV - GERENTE DO SAMU

1  -  coordenar  a  sistema  regionalizado  e  hierarquizado  de  satde,  no  que  conceme  as
urgencias,  equilibrando  a distribui9ao da demanda de urgencia e proporcionando resposta
adequada e  adaptada as  necessidades do  cidadao,  atrav5s de  orientapao  ou pelo  envio  de
equipes, visando atingir todo o territ6rio do Municipio;
2 - Realizar a coordenapao, a regulapao e a supervisao medica, direta ou a distancia, de todos
os atendimentos pre-hospitalares;
3  -  tomar as providencias  no  sentido  de  realizar o  atendimento  medico pie-hospitalar de
urgencia,  tanto  em  casos  de  traumas  como  em  situap5es  cllnicas,  prestando  os  cuidados
medicos  de  urgencia  apropriados  ao  estado  de  sadde  do  cidadao  e,  quando  se  fizer
necessdrio,  transporta-1o  com  seguranga  e  com  o  acompanhamento  de  profissionais  do
sistema ate o ambulat6rio ou hospital;
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4 - Promover a uniao dos meios medicos pr6prios do SAMU ao dos servigos de salvanento
e resgate do Corpo de Bombeiros, da Policia Militar, da Polfcia Rodovidia, quando se fizer
necessato;
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pacientes;
6 - Manter, diariamente, infomapao atualizada dos recursos disponiveis para o atendimento
as urgencias;
7 - Outras atividades inerentes ao cargo ou por determinapao do Secretario de Sadde.

XXVI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE
1 - coordenar sistemas de redes integradas de ap6es e servigos de satde;
2  -  estabelecer  normas,  criterios,  parametros  e  metodos  para  o  controle  da  qualidade  e
avaliapao da assistencia a satde;
3- supervisionar e coordenar as atividades de avaliapao dos servigos de sande do Municlpio;
4-  coordenar  os  servicos  de  referencia  para  o  estabelecimento  de  padr5es  tecnicos  de
assistencia a satde;
5-coordenar a formulap5o e a implantapao da politica de regulapao assistencial do SUS;
6-  promover  o  desenvolvimento  de  ap6es  estrategicas  voltadas  para  a  reorientapao  do
modelo  de  atengao  a satde, tendo como  eixo  estruturador as  ap6es de  atengao bdsica em
sande;

XXVII - GERENTE DE ATENCAO BASICA
I  -  nomatizar,  promover  e  coordenar  a  organizapao  e  o  desenvolvimento  das  apses  de
atengao basica em satde, observados os principios e diretrizes do SUS;
2 - nomatizar, promover e coordenar a organizapao da assistencia farmaceutica, no ambito
da atengao basica em satde;
3-desenvolver mecanismos de controle e avaliapao das ap6es da atengao bdsica em satde;
4- acompanhar e propor instrumentos para organizapao gerencial e operacional da atengao
bdsica em satde; e
5 - buscar cooperapao tecnica do Govemo Federal, Estados e Municipios na organizapao de
ap6es de atengao basica em sadde.

XXVIII - DIRETOR DA DIVISAO DE USF

1 - gerenciar e planejar o servigo nas Unidades de Sadde da Fanilia, em relapao aos recursos
hunanos,   bern   como   todas   atividades   inerentes   nos   estabelecimentos,   na   seguinte
conformidade:
a)  adequar o quadro de pessoal compativel em suas fung6es e competencia, gerenciar ferias,
afastamentos e atividades extras;
b)  promover treinamento, capacitap6es e protocolos;
c)  -     programar  e   gerenciar  os  insumos  e  equipanentos  utilizados  nas  unidades,   e
acompanhando o consumo e a manutengao;
2 - participar do processo de territorializapao e mapeamento da drea de atuapao da equipe,
identificando grupos, familias e indivfduos expostos a riscos e vulnerabilidades;  3. manter
atualizado o cadastramento das finilias e dos individuos do sistema de informapao indicado
pelo gestor municipal e utilizar, de foma sistematica, os dados para analise da situngao de
satde   considerando   as   caracteristicas   sociais,   econ6micas,   culturais,   demograficas   e
epidemiol6gicas   do   territ6rio,   priorizando   as   situap6es   a   serem   acompanhadas   no
planej anento local;
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3 - realizar o cuidado da sadde da populapao adscrita, prioritarianente no ambito da unidade
de satde, e quando necessato no domicflio e nos demais espapos comunitatos;
4 - promover a mobilizapao e a participapao da comunidade , buscando efetivar o controle
social;

XXIX -GERENTE DE ATENDIMENTO MULTIPROFIS SIONAL

1 - determinar providencias no sentido  de oferecer ap6es de promogao e atengao a sadde da
comunidade,  cooperando  com  as  ap6es  das  USF,  atuando  em  suas  especificidades  para
integralizar a apao das equipes de Sadde da Fanilia a que se vinculan;
2 - operacionalizar ag6es dos profissionais das USF e das Equipes de Atengao Bdsica, por
meio de projetos e atendimentos terapeuticos que envolvan a comunidade;
3  - determinar as atividades de grupo que podem ser consideradas urn importante recurso
para a assist6ncia em satde, podendo contribuir para possibilitar mudangas no modo como o
ser hunano
4  -  permitir  a participapao  da  comunidade  em  sua  atengao  integral,  de  acordo  com  suas
necessidades  especificas  e  a  variabilidade  de  crengas,  costumes  e  na pr6pria  gestao  dos
servigos.

XXX - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE MENTAL;
1 -  identificar e avaliar o perfil de  condig6es  emocionais  mais  prevalentes  na   populapao
estratificando  m'veis  de  gravidade,  oferecendo  apoio  e    facilitapao  da  coordenapao   de
cuidados medicos e recursos assistenciais necessatos para a recuperapao da satide e bem-
estar;
2 - reunir os dados de sadde da populapao com a finalidade de identificar as pessoas com
perfil para o programa Sadde Mental;
3  -  determinar  que  seja  prioritato,  conforme  o  risco,  o  favorecimento  de  acesso  dos
individuos a psiquiatras e psic6logos sistema de sadde mental do Municipio;
4 - exercer a coordenapao do sistema CAPS

XXXI - GERENTE DO CAPS I
1 - gerenciar o CAPS I, em sua organizapao administrativa;
2 - coordenar reuni6es de equipes e servigos;
3 - coordenar as equipes para garantia da qualidade e humanizapao dos atendimentos;
4  - articular-se,  permanente,  com  o  Ministerio  Pdblico  e  Judiciario  nas  demandas  pelos
servi9os de usuatos e faniliares;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou determinadas pelo Secretdrio da Satde.

XXXII - GERENTE DO CAPS AD Ill

1  -  gerenciar os  Centros  de Atengao  Psicossocial  -  CAPS,  que  oferecem  atendimento  as
pessoas em sofrimento mental, inclusive decorrente do uso de drogas;
2  -  providenciar  o  atendimento  a  esses  usuatos  de  acordo  com  a  area  de  abrangencia,
realizando acompanhanento clhico, psiquiatrico e reinsergao social pelo acesso ao trabalho,
lazer, exercicio dos direitos civis e fortalecimento dos lapos comunitatos e familiares;
3  -  tomar  providencias  no  sentido  da  reabilitapao  psicossocial,  que  visa  a  insercao  dos
usudrios no trabalho a partir das iniciativas de gerapao de trabalho e renda/empreendimentos
soiidatos
4  -  desenvolver  atividades  visando  alcangar  melhores  niveis  de  qualidade  de  vida  e
condi96es mais concretas de cidadania, contratualidade e inclusao social;
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5 - manter o funcionamento do CAPS, 24 horas por dia, todos os dias da semana;
5 - proporcionar a intemapao dos usuatos em situagao de risco.
6 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretato da Pasta.

XXXIV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA

1-coordenar as equipes na atuapao de programas de promogao, prevengao e controle das
doengas bucais;
2 - promover e participar de programas educativos e de sadde bucal, orientando individuos e
grupos, principalmente com relapao a escovapao e aplicapao de flfror;
3-participar da realizapao de estudos epidemiol6gicos em sadde bucal;
4- determinar a realizapao de atividades clinicas voltadas para o restabelecimento da satde,
conforto, estetica e fun9ao mastigat6ria do indivfduo;
5- supervisionar o trabalho dos servidores dos consult6rio dentalo;
6-  determinar  o  controle  dos  estoques  e  gerenciar  a  manutengao  dos  equipamentos  nos
consult6rios dentdrios.

XXXV - GERENCIA DE ESB - SAUDE BUCAL

1  - programar e dirigir a execngao de medidas que visem melhorar as condig6es de sadde
bucal da populapao;
2 - redefinir o modelo assistencial, adotando o carater substitutivo das praticas tradicionais
exercidas nas unidades de satde;
3  -  estabelecer  as  pfaticas  de  atengao  a  sadde  bucal,  consoante  ao  modelo  assistencial
adotado;
4 - tomar medidas que assegurem o acesso progressivo da populapao as ap6es de promogao
e de prevengao, bern como as de carater curativo-restaurador de sadde bucal;
5 -promover apses de garantia integral da assistencia na satlde bucal prestada a populapao;
6 -  avaliar os padr6es de qualidade e o impacto das ap6es de sadde bucal desenvolvidas;
7  - garantir a alimentapao  e  a atualizapao  da base  de  dados  de  infomap6es referentes as
ap6es de sadde bucal desenvolvidas;
9 - assegurar o vinculo dos profissionais de satide bucal consoante ao modelo assistencial
adotado,  por  interm5dio  de  contratapao  especifica  e/ou  adequapao  dos  profissionais  ja
existentes na rede de servigos de sande;
10 - orientar e acompanhar as ag6es de sadde bucal.

XXXVI - DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

1 - organizar e garantir o acesso aos m'veis secundato e terciato de atengao;
2  -  garantir a continuidade  do trabalho  realizado pela rede  de  atengao  primaria/ESB, nas
especialidades  de periodontia,  cirurgia,  endodontia,  pr6tese  e pacientes  com necessidades
especiais;
3  - avaliar e reorganizar a demanda de encaninhamentos para o Centro de Especialidades
Odontol6gicas;
4  -  garantir  o  fluxo  de  referencia  e  contra  referencia  para  o  Centro  de  Especialidades
Odontol6gicas;
5  -  garantir  o  atendimento  mos  servigos  de  urgencia e  emergencia mos  meios  municipais
disporiveis;
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XXXVII - GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE

1  - elaborar e divulgar informap6es e analise de situapao da sadde que permitan estabelecer
prioridades,  monitorar o  quadro  sanitario  do  Municipio  e  avaliar o  impacto  das  ap6es  de
prevengao e controle de doengas e agravos;
2  -  coordenar a execueao  das  atividades  relativas  a disseminapao  do uso  da metodologia
epidemiol6gica  para  subsidiar  a  formulapao,  implementapao  e  avaliap5o  das  ap6es  de
prevengao e controle de doengas e de outros agravos a satde;
3  - coordenar a execugao das atividades relativas a prevengao e ao controle de doengas e
outros agravos a satde;
4  -    coordenar  o  processo  de  elaborapao  e  acompanhanento  da  Progranapao  Pactuada
lntegrada de Epidemiologia e Controle de Doengas (PPI-ECD);
5   -  propor  politicas   e   ap6es   de   educapao   em   sadde  pdblica  referentes   ds   areas  de
epidemiologia, prevengao e controle de doengas;
6 - formular e propor a Politica de Vigilincia Sanitata;
7 outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretario.

XXXVIII - DIRETOR DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL

1   -   coordenar   e   acompanhar   as   atividades   de   vigilancia   e   inspecao   sanitaria   dos
estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de  servigos  do  Municlpio,  utilizando  t6cnicas,
m6todos e fundamentos cientlficos;
2 - coordenar e acompanhar as atividades de fiscalizapao sanitata em geral;
3 - elaborar e supervisionar a execugao de progranas de vigilancia e inspegao sanitaria, em
articulapao com os 6rgaos competentes do Municipio;
4 - determinar a apreensao de bens e mercadorias adulterados ou deteriorados;
5  -  articular-se  com  6rgaos  estaduais  e  federais  correlatas,  para  estabelecer  formas  de
atuapao  conjunta  e  o  desenvolvimento  de  ap5es  especificas  de  vigilancia  e  fiscalizapao
sanitina;
6 - verificar e fazer cumprir a observancia das normas sanitarias no tocante ao seu canpo de
atungao;
7 - propor a aplicapao de penalidades aos infratores da legislapao relativa ao poder de policia
do Municfpio, nas atividades sob sua responsabilidade;
8 - orientar e acompanhar os servi9os de lavratura de autos de infrapao;
9  -  supervisionar,  em  articulapao  com  os  6rgaos  competentes,  o  controle  sanitario  dos
matadouros e coibir a matanga clandestina de animais;
10 -programar, dirigir e orientar o trabalho das turmas de vigilancia e fiscalizapao sanitaria,
propondo o treinanento e o aperfeigoanento dos fiscais;

XXXIX - CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES

1  - programar,  dirigir e  supervisionar as atividades de vigilancia de ocorrencia de raiva e
outras zoonoses;
2 - determinar a coleta de amostras extrai'das de animais suspeitos de portarem zoonoses;
3 - promover a realizapao de investigap6es epidemiol6gicas mos casos de zoonoses em canis,
clinicas veterindrias, laborat6rios e outros locais com a presenga de animais;
4 - determinar ap6es que visem coibir focos de zoonoses;
5  - elaborar roteiros para a apreensao de animais, intensificando a busca quando surgirem
areas de risco;
6 -formar equipes de apreensao de animais e instrui-las sobre o procedimento a ser adotado;
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7  -  propor  e  executar  a  vacinagao  de  animais,  intensificando  sua  ocorrencia  quando  da
existencia de focos;
8  -  promover  a  organizapao  o  servigo  de  alojanento  de  animais,  prevendo  casos  de
isolanento e eutanasia;
9 I organizar o registro de animais resgatados e vacinados;
10 - organizar e manter o servigo de vigilincia de focos de vetores e roedores;

XIL - GERENTE DO NUCLEO DE REGULACAO EM SAUDE

;i:t::°am€:::oad%rsFd:;:}%9oa°MdircefpF::i:9a°daassistenciaparaoatendimentoaousrfuodo
2  -  desenvolver ac6es  que  oferegan a melhor altemativa assistencial para a demanda do
usutrio, considerando a disponibilidade de ofertas de regulapao;
3 - organizar o acesso da populapao a ap6es e servigos, em sistemas de referencia e contra
referencia, de forma ordenada e equanime;
4  -  promover  o  controle,  a  auditoria  assistencial,  o  monitoramento  e  a  avaliapao  dos
resultados dos programas, projetos e redes assistenciais;
5   -  coordenar,  realizar  e  controlar  agendamento  de  consultas,  exanes,  tratamentos  e
cirurgias, na rede ptiblica e privada especializada, de retaguarda da Secretaria;
6   -   efetuar   o   controle   dos   agendamento   de   procedimentos   mos   demais   m'veis   de
complexidade, em servigos/recursos extemos, observados os sistemas de referencia e contra
referencia;
7 - formular e controlar credencianentos de servigos suplementares a rede pdblica de sadde
municipal.

XL - DIRETOR DA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL6GICA

1 - propor normas relativas a ap6es de prevengao e controle de doengas transmissiveis;
2 - determinar a notificapao de doengas transmissiveis;
3 - adotar as medidas de prevengao e controle dos fatores de riscos e das doengas ou agravos
a satde, pertinentes ao seu campo de atuapao;
4- coordenar as ap6es de epidemiologia e controle de doengas e agravos inusitados a satde;
5  -  normatizar  e  definir  instrumentos  tecnicos  relacionados  aos  sistemas  de  informap6es
sobre doengas de notificapao compuls6ria e doengas sob monitoramento;
7 - determinar o monitoramento e orientar a execngao das ap6es de prevengao e controle de
doengas que integrem a lista de doencas de notificapao compuls6ria ou que venhan assumir
importincia para a sadde pdblica;

XLI  - CHEFE DO NUCLEO DE URGENCIA E EMERGENCIA

1   -   planejar   e   executar   ap6es   que   busquem   a   hunanizapao   do   atendimento   em
urgencia/emergencia de forma agil e oportuna garantindo acolhimento com classificapao de
risco;
2 - fomentar, coordenar e executar projetos de atendimento ds necessidades em satde, de
carater urgente e transit6rio;
3 - coordenar o transporte de pacientes acometidos por agravos de urgencia/emergencia;
4  -  coordenar  e  acompanhar,  os  servigos  de  urgencia/emergencia;  na  Atengao  Primaria,
Servigo de Atendimento M6vel em Urgencia- SAMU;
5 - coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatisticas dos servigos realizados;
6 - participar de reuni6es para planejanento das atividades.
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XLII - CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA

1 -coordenar o setor juridico da Secretaria, dando suporte aos 6rgaos que a comp6em;
2 - emitir pareceres nos processos que lhe tenham sido distribuidos pelo Secretario de Sadde
e mos processos cujos assuntos se relacionem com as atribuig6es de seu Nticleo;
3  -  apresentar,  anualmente,  planejanento  e  relat6rios  de  atividades  ao  titular  da  Pasta.
4 I promover reuni6es peri6dicas de coordenapao, entre seus subordinados, a fim de dirimir
dividas, ouvir sugest5es e discutir assuntos de interesse da Secretaria;
5  - orientar,  coordenar,  controlar e supervisionar o cumprimento das normas, principios e
crit6rios estabelecidos;
6- desempenhar outras atribuig6es que lhe forem determinadas;

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I -PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atribuig6es contidas na Lei n° 345/1997, de 21.02.1997

11 - PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Atribuig5es constantes da Lei n° 346/1997, de 21.02.1997

Ill - - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

Atribuig5es as constante da Lei n° 1017/2016, de 16.12.2016

IV - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE

Atribuig6es contidas na Lei n° 919/2015, de 17.04.2015

V - PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR
Atribulc6es contidas na Lei n° 919/2015, de 17.04.2015

VI - SECRETARIO DE ACAO SOCIAL

1 -realizar as atribui96es de carater politico vinculadas a Secretaria;
2 - fazer o acompanhanento de assistencia social a populapao;
3  - coordenar a adogao de medidas para prestapao de   servigos  de protegao  a gestante,  a
crianga, ao adolescente e ao idoso,
4  -  mobilizar,   instrumentalizar  e  articular  os  equipanentos  sociais  e  a  rede  pdblica
municipal,  bern  como  se  integrar  e  executar  pactuap5es  com  a  rede  intergovemamental,
objetivando otimizar recursos em beneficio dos mun'cipes;
5  - trabalhar de forma integrada com a rede govemanental, nao govemanental e com os
conselhos municipais ligados a area social, buscando a participapao efetiva de representantes
de segmentos da sociedade;
6 - elaborar, analisar e deliberar sobre a Politica de Assistencia Social, de forma integrada
com  os  Conselhos  Municipais,  bern  como  realizar  o  controle  organentario  conforme  a
legislapao vigente;
7 - proceder a transferencia dos recursos destinados a assistencia social, conforme legislapao
vigente, expedindo atos normativos necessdrios a gestao do Fundo Municipal de Assistencia
Social, de acordo com as diretrizes nacionais estabelecidas pelos respectivos conselhos;
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8 - outras atividades inerentes ao cargo.

VII - SECRETARIO ADJUNTO DE ACAO SOCIAL

1 -Auxiliar o Secretdrio no cumprimento de suas atribuig5es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretato os assuntos que excedan a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretdrio de
A9ao Social.

VIII  -  CHEFE  DA  SECRETARIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ASSISTENCIA
SOCIAL

1 - Secretariar as atividades do Conselho;
2 - determinar providencias no provimento da Casa de equipanentos e materiais para seu
pleno funcionamento;
3 -assessorar os Conselheiros em seus atos;
4 -manter os documentos e livros do Conselho Municipal de Assistencia Social;
5 - outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Presidente do Conselho.

IV -DIRETOR DA DIVISAO DA CASA DOS CONSELHOS;

1 - oferecer suporte com o objetivo de centralizar e dinanizar atividades e recursos comuns
aos Conselhos Municipais, visando a promogao e integrapao de cidadaos;
2    -    propiciar    capacitapao    permanente,    atrav6s    de    formapao    te6rico-pratica    de
acompanhanento e controle das polfticas pdblicas, tendo como foco a participapao popular
na Administrapao Ptlblica e a cidadania, aos conselheiros municipais, titulares e suplentes, e
aos cidadaos que tenhan interesse em ingressar em 6rgaos de deliberapao coletiva ou deles
participar como voluntarios;
3 - contribuir para a mobilizapao e capacitapao dos cidadaos, tendo como diretriz a etica, a
participapao politica e social e os valores humanos;
5 - realizar o mapeanento do terceiro setor, identificando e cadastrando as organizap6es do
Municipio,  propiciando  capacitapao  e  treinanento  a  seus  integrantes  e  incentivando  a
participapao em Conselhos Municipais.
6 - outras atividades afins ou determinadas pelo Secretdrio.

V - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA

1 - Chefiar atividades de planejanento junto as demais Diretorias, Departamentos e Ndcleos
da Secretaria para o cumprimento da politica de assistencia social;
2  - Monitorar as ap5es planejadas pelas Diretorias,  Departanentos e Ndcleos,  elaborando
relatorios quantitativos e qualitativos sobre a gestao da politica de assistencia social;
3 - Coordenar a constrngao e execngao do plano politico-pedag6gico da SAS e assessorar o
desenvolvimento de processos de educapao permanente junto ds Diretorias, Departanentos e
Nticleos que visan a qualificapao dos/as trabalhadores/as da assistencia social;
4  -  Fomentar  a  sistematizapao  dos  conhecimentos  produzidos  a partir  da  pratica  dos/as
trabalhadores/as  das  Diretorias,  Departanentos  e  Ndcleos,  atrav6s  de  suas  Diretorias  de
Ndcleo ou de parcerias com instituig6es de ensino e/ou outras com interesses afins;
5  -  Gerenciar  os  processos  de  comunicagao  intema  e  extema  visando  a  divulgapao  de
informap5es    que    qualifiquem    a    atuapao    dos/as    trabalhadores/as    das    Diretorias,
Departanentos  e  Ndcleos  e  mantenham  outras  esferas  da  administrapao  municipal  e  a
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populapao  informadas  sobre  as  ap6es  desenvolvidas  e  os  resultados  alcangados  com  as
apses.
6 - Dirigir as informap6es, a supervisao da execngao das ap6es de govemo, a elaborapao de
propostas  e  recomendag6es  de  diretrizes  politicas  que  possibilitem  o  aprimoramento  das
tarefas da Secretaria.
7 - Outras atividades correlatas

VI - GERENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

1 - Atuar na gestao e na coordenagao dos servicos do Programa do Govemo Federal Crianga
Feliz,  que  sejan mantidos pelo  Servico  Municipal  da Assistencia  Social,  coordenando  as
atividades  e  as  ap6es  desenvolvidas,  de  conformidade  com  as  metas  do  prograna  e  as
demandas locais;
2 - Coordenar equipe de trabalho dos Educadores Sociais Prog. do Govemo Federal Crianga
Feliz,  que  sejam mantidos pelo  Servico  Municipal da Assistencia Social,  coordenando  as
atividades  e  as  ag5es  desenvolvidas,  de  conformidade  com  as  metas  do  prograna  e  as
demandas locais;
3 - Cuidar dos relat6rios e das avaliap6es das ap6es Prograna do Govemo Federal Crianca
Feliz,  que  sejan mantidos pelo  Servigo Municipal  da Assistencia  Social,  coordenando  as
atividades  e  as  ap5es  desenvolvidas,  de  conformidade  com  as  metas  do  prograna  e  as
demandas locais;
4 - Outras atividades correlatas em sintonia com as fung6es do cargo.

VII - GERENTE DO SUAS

1  - implementar os instrunentos de gestao e planejanento tecnico: diagn6stico da realidade
municipal, Plano Municipal de Assistencia Social, monitoranento da rede socioassistencial

2gefs:;I:aLnfi:¥£::::,an3L:c#:tae£:#sot=;faadsejcfalnoinbftomunfc]pal,observandoas
deliberap6es e pactuap5es de suas respectivas instfrocias;
3  - estabelecer prioridades e metas visando a prevengao e o enfrentamento da pobreza, da
desigunldade,  das vulnerabilidades e  dos riscos  sociais;  -  assegurar a execugao  das  apses
competentes a unidade administrativa;
4-.  prestar  assessoria  direta  e  imediata  ao  gestor  da  Pasta  na  formulapao  de  politicas  e
diretrizes de assistencia social;
5  - produzir condig6es estruturais para as operap6es de gesfao, monitoranento e avaliapao
do SUAS;
6 - acompanhar, controlar e avaliar a execugao dos progranas de transferencia de renda e
beneficios socioassistenciais;

VIII -DIRETOR DA DIVISAO DE BENEFicIOS EVENTUAIS;

1 -promover apoio as fanilias em situapao de vulnerabilidade social;
2 - determinar providencias para o fomecimento de ajudas,  em pecthia ou beneficios de
ordem material, tais como alimentapao, materiais como fraldas, enxoval e outros;
3 - providenciar o apoio  a maes gestantes na orientapao para consultas pr6-natal,  licenga
matemidade, creches e outros;
4 - determinar ap6es quarto ao auxilio nas situap6es de mortes,  como funeral, os atos de
sepultamento, translado, etc.
5 - exercer ap5es em situap6es eventuais como abrigo temporato, em casos de abandono,
apartamento, discriminapao, isolanento, violencia fisica, entre outros;

103



6 - adotar providencias quanto ao paganento de aluguel social;
7 -promover o acesso a documentos como certidao de nascimento, RG, CPF entre outros.

IX - CHEFE DO NUCLEO SETORIAL DE HABITACAO;

1 - chefiar as atividades de cadastro de famflias que necessitan de moradias, no ambito da
Secretaria de A9ao Social;
2 - auriliar a Secretaria de Habitapao e Defesa Civil na implantapao de  providencias quarto
a  urbanizapao  de  favelas,  dando  condig6es  de  melhoria  de  mobilidade  as  fanilias,  em
consonincia com os objetivos da Secretaria de Agao Social;
4 - chefiar atividades na Secretaria de Agao Social a fim de auxiliar o encaninhanento de
projetos de moradias populares, pela Secretaria de Habitapao, objetivando o financianento
pelos 6rgaos federais;
5 - outras ap5es inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretato.

X - CHEFE DO NUCLEO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL;

1 - contribuir com as areas de gestao e de protegao social basica e especial na elaborapao de
diagn6stico, planos e outros.
2 - gerir a base de dados do Cadastro Unico para a utilizapao de ferranenta para constrngao
de  mapas  de  vulnerabilidade  social  dos  territ6rios,  para  tragar  o  perfil  de  populap6es
vulnefaveis e estimar a demanda potencial dos servigos de Protegao Social Basica e Especial
e sua distribui9ao no territ6rio;
3  -  promover  ap5es  no  sentido  de  utilizar  a  base  de  dados  do  Cadastro  Unico  como
instrunento  permanente  de  identificapao  das  familias  que  apresentan  caracteristicas  de
potenciais  demandantes  dos  distintos   servigos  socioassistenciais  e,   com  base  em  tais
informap5es,  planejar,  orientar e  coordenar ap6es de busca ativa a serem executadas pela
equipe dos CRAS e CREAS;
4  -  Implementar  o   sistema  de  notificapao  compuls6ria  contemplando  o  registro  e  a
notificapao ao Sistema de Garantia de Direitos sobre as situap6es de violencia intrafaniliar,
abuso ou explorapao sexual de criangas e adolescentes e trabalho infantil, al6m de outras que
venham a ser pactuadas e deliberadas;
5 - determinar a utilizapao dos dados provenientes do Sistema de Notificapao das Violap6es
de  Direitos para monitorar a incidencia e  o  atendimento  das  situap6es  de risco pessoal  e
social pertinentes a assistencia social;
6   -   orientar   quanto   aos   procedimentos   de   registro   das   informap6es   referentes   aos
atendimentos realizados pelas unidades da rede socioassistencial, zelando pela padronizapao
e qualidade dos mesmos;
7 - Coordenar e acompanhar a alimentagao dos sistemas de informapao que provem dados
sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados, mantendo dialogo

XI -GERENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS;

1 - organizar a gestao da rede s6cio assistencial;
2 - promover ap6es de oferta de servigos de Protegao Social Basica, Servigo de Protegfro e
Atendimento  Integral  a  Fanilia  -  PAIF,  Servigo  de  Convivencia  e  Fortalecimento  de
Vinculos (crianeas, adolescentes, idosos), Servigo de Protecao Social em Domicilio a Pessoa
Idosa e a Pessoa com Deficiencia;
3 - planejar, articular e organizar o trabalho social com familias do PAIF, bern como com o
pdblico prioritdrio;
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4 - coordenar os  servicos de  acesso  a renda,  servigos, progranas  e projetos,  conforme a
complexidade da demanda;
5 - possibilitar o acesso do maior ndmero possivel de fanilias a rede de Protegao Social de
Assistencia Social;
6 - determinar medidas de prevengao da ocorrencia de situap5o de vulnerabilidade e riscos
sociais no Municfpio de Mamanguape;
7 - efetivar a referencia e a contra referencia do usuario na rede s6cio assistencial do Sistema
TJnico de Assistencia Social -SUAS;
8 -promover a articulapao intersetorial e a busca ativa, realizadas no territ6rio dos CRAS;
9 - adotar medidas de socializapao das informap6es, a todos os usuarios, sobre o direito ao
beneficio do BPC e os meios de exerce-lo;
10  -  orientar quarto  a docunentapao  necessata para requerer o beneficio  do  BPC,  bern
como preenchimento do formulario;
11 - orientapao sobre o acesso a Junta de Recursos da Previdencia Social;
12 -determinar o acompanhamento dos beneficiarios do BPC e de suas fanilias garantindo
o acesso a rede de servieos s6cio assistenciais e a outras politicas pdblicas;
13 -  respeitar a regulamentapao dos beneficios eventuais aprovados pelo COMAS;
14 -determinar providencias para a concessao do beneficio ao usuato da Protegao Social
Basica e, em casos especificos, a Protegao Social Especial;
15  -atualizar a regulamentapao  dos beneficios  eventuais  de acordo  com as novas regras,
com a participagao do COMAS e da equipe t6cnica dos CRAS e CREAS;
17  -  disponibilizar  equipe  t6cnica  e  estrutura  adequnda,   em  pen'odo  integral,  para  o
atendimento e a concessfro dos beneficios eventuais.

XII - DIRETOR DA DIVISAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

1   -   implementar   ap6es   de   protecao   social   bdsica   que   visem   prevenir   situap6es   de
vulnerabilidades e de risco social, apresentadas por individuos e fanflias;
2  -  regular  os  servigos,  progranas,  projetos  e  beneficios  de  protegao  bdsica  quarto  ao
conteddo, cobertura, ofertas, acesso e padr5es de qualidade;
3  - propor pesquisas  e  estudos  que  viabilizem  a melhoria das  ap5es  da rede  de protegao
social basica;
4  - definir diretrizes para identificapao  e organizapao  de progranas, projetos beneficios e
servigos  de  protegao  social  bdsica,  tendo  como  referencia  a  unidade  organizacional  e  a
hierarquizapao das ap5es;
5 - incentivar a atungao intersetorial e a articulapao da rede de protegao social basica com as
demais politicas;
6   -   promover   eventos   de   capacitapao,   abrangendo   t6cnicos,   dirigentes   de   entidades,
conselheiros, visando a elevapao da qualidade dos servicos prestados;
7  - articular com a rede  de protegao  social  especial  e de  defesa dos  direitos humanos de
modo a garantir a melhoria do atendimento prestado aos individuos e fanilias;
8  -  divulgar  programas  e  servigos  de  protegao  social  basica,  de  modo  a  garantir  urn
intercinbio entre os diferentes setores da sociedade na discussao e proposigao das ag6es;
9  -  coordenar  e  acompanhar  a  avaliapao  do  Beneficio  de  Prestapao  Continuada -  BPC,
procurando  incluir  os  beneficiarios  mos  programas  e  servicos  de  assistencia  social,  com
vistas  a  melhoria  das  condig5es  de  vida  e  o  fortalecimento  da  conviv6ncia  familiar  e
comunitdria;
10  -  implementar,  em  forma  de  cooperapao  intergovemanental  e  intersetorial,  ap6es  de
protegao  social  basica,  visando prevenir situap6es de  vulnerabilidade  e  riscos  sociais  e  o
fortalecimento dos vinculos familiares e comunitalios;
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1 1 - coordenar e monitorar a concessao dos beneficios eventuais e de transfer6ncia de renda;
12  -  monitorar,  supervisionar  e  emitir  relat6rio  tecnico  dos  servigos  prestados  da  rede
privada  atrav6s  dos  termos  de  colaborapao  ou  similares  de  parcerias  firmadas,  para
atendimento a protegao social bdsica, no que se refere ao servigo tipificado de convivencia e
fortalecimento de v{nculos.

XIII - CHEFE DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMfLIA
- PAIF

1  - gerenciar o trabalho  social  com  familias,  de  carater continundo,  com a finalidade de
fortalecer a fungao protetiva da fanilia, prevenir a ruptura de seus vfnculos, promover seu
acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sun qualidade de vida;
2  -  exercer  ap5es  no  sentido  do  desenvolvimento  de  potencialidades  e  aquisig5es  das
familias e o fortalecimento de vinculos faniliares e comunitatos;
3 -   promover ap6es de carater preventivo, protetivo e proativo com fanilias em situapao de
wlnerabilidade social;
4 -outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretario de Agao Social.

XIV  -  GERENTE  D0   SERVICO  DE  CONVIVENCIA  E  FORTALECIMENTO  DE
VfNCULOS - SCFV

1   -   gerenciar  o   6rgao   SCFV,   visando   complementar  o  trabalho   social  com  fanilia,
prevenindo a ocorrencia de situap6es de risco social e fortalecendo a convivencia familiar e
comunitata;
2 - prevenir a institucionalizapao e a segregapao de criangas, adolescentes, jovens e idosos,
em especial,  das pessoas  com deficiencia,  assegurando  o  direito  a convivencia faniliar e
comunitata;
3-  promover  acessos  a  beneficios  e  servigos  socioassistenciais,  fortalecendo  a  rede  de
prote9ao social de assistencia social no municlpio
4-  promover  acessos  a  servigos  setoriais,  em  especial  das  politicas  de  educapao,  satde,
cultura, esporte e lazer existentes no territ6rio, contribuindo para o usufruto dos usualos aos
demais direitos;
5   -   oportunizar  o   acesso   as  informap6es   sobre  direitos   e   sobre  participapao  cidada,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuatos;
6 - possibilitar acessos a experiencias e manifestap6es artisticas, culturais, esportivas e de
lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
7-  favorecer  o   desenvolvimento  de  atividades   intergeracionais,  propiciando  trocas  de
experiencias e vivencias, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vfnculos faniiliares e
comunitdrios.

XV - CHEFE DO NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMiLIA - PBF;

;-_cod:::::n:C:dig):sdaeo£#:L£::#£::tl:o9a%f:a:::re6amFc:Xg:rap:o°&r:aa;ssocialsdo
Govemo Federal;
3 - observar os requisitos exigidos pela legislapao para a inclusao e manuten9ao das familias
no Programa do Bolsa Familia;
4  -  promover  o  acesso  das  familias  a  rede  de  servi9os  ptiblicos  em  especial,  satde,
educapao, seguranga alimentar e assistencia social;
5- exigir o cartao de vacinapao de criangas de 0 a 7 anos;
6-fazer o acompanhamento da sadde da mulher, na falxa de 14 a 44 anos;
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7  -  exigir  que  seja  apresentada  a  frequencia  minima  de  850/o  nas  escolas  de  criangas  e
adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% de adolescentes de 16 e 17 anos;
8- fazer divulgar o calend6rio de pagamento dos beneficios;
9-promover o encaminhanento de beneficiatos para cursos profissionalizantes.

XVI - CHEFE DO NUCLEO DE CONVENIOS E SEGURANCA ALIMENTAR

1  - acompanhar os processos relativos aos convenios com os govemos federal,  estadual e
sociedade civil relacionados aos Programas Sociais;
2 - acompanhar a formulapao e implementapao de politicas ptiblicas municipais na area de
seguranga alimentar e nutricional;
3 - elaborar atividades educativas para garantir a seguranga alimentar da populapao;
4 - captar e distribuir recursos para as campanhas;
5 -elaborar projetos nas areas de seguranga alimentar e nutricional;
6   -   acompanhar   o   gerenciamento   da   estrutura   administrativa   e   dos   equipamentos
relacionados a seguranga alimentar e nutricional;
7   -   acompanhar  o   gerenciamento   dos   convenios   com   as   entidades   conveniadas   aos
Progranas Sociais;
8 - fomentar ap6es que alavanquem a atuapao do Banco de Alimentos;
9  -  acompanhar  o  gerenciamento  da  recepgao  e  distribuigao  dos  alimentos  doados  ou
adquiridos atrav6s de recursos pr6prios.

XVII    -    GERENTE    DO    CENTRO    DE    REFERENCIA    ESPECIALIZADA    DE
ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS;

1  -  promover  a  organizap5o  e  articulapao  com  as  demais  politicas  ptiblicas  e  6rgaos  de
defesa de direitos;
2  - assegurar que a unidade CREAS  conte com a equipe minima de referencia de acordo
com as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistencia Social;
3 - assegurar o dialogo com os profissionais na definigao dos processos de trabalho e adocao
de estrategias e ferralnentas te6rico-metodol6gicas que possam qualificar as ap6es;
4  -  buscar  junto  a  outras  politicas  a  oferta  de  servigos  que  atendam  as  necessidades
identificadas/levantadas pelo CREAS ;
5  -  assegurar  o  registro  das  ap6es  desenvolvidas,  alimentando  de  irformap6es  o  gestor
municipal   para   a   busca   de   superapao   de   eventuais   lacunas   na   rede   de   protegao
socioassistencial;

XVIII    -    DIRETOR    DA    DIVISAO    DE    PROTECAO     SOCIAL    DE    MEDIA
COMPLEXIDADE

1   -   planejar,   executar   e   avaliar   as   ap6es   de   Prote9ao   Social   Especial   de   Media
Complexidade, tendo como foco o fortalecimento das famflias em sua fungao protetiva;
2 - Promover a restaurapao da integridade e autonomia dos usuatos;
3 - efetuar a busca do rompimento de padr6es violadores de direitos no interior da familia e
a restauragao  de  direitos  violados,  com  execugao  dos  servicos  mos  Centros  de  Referfencia
Especializados de Assistencia Social -CREAS.

XIX  -  CHEFE  DO NUCLEO  DE PROGRAMAS  DE ATENCAO  ESPECIALIZADO A
FAMfLIA E INDIvfDUOS - PAEFI
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1 -  determinar ap6es no sentido do fortalecimento da familia no desempenho de sun fungao
protetiva;
2 -  Processar a inclusao das falnilias no sistema de protegao social e mos servigos ptiblicos,
conforme necessidades;
3 - promover a orientapao e o acompanhamento das fanflias que possuem ou nao individuos
em situapao de vulnerabilidade;
4 - tomar medidas de fortalecimento dos vlnculos familiares com a comunidade e foftalecer
a fungao protetiva das familias;
5 - garantir atendimento sistematico, continuado e providencias necessatas a inclusao da
fami'1ia e seus membros em servigos assistenciais;
6 - determinar a inclusao dessas fanflias em programas de transferencia de renda.

XX - CHEFE DO NUCLEO DE MEDIDAS S6CIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
-MSE

1  -  prover  atengao  socioassistencial  e  o  acompanhamento  aos  adolescentes  e jovens  de
ambos os sexos em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, de Liberdade
Assistida e/ou Prestapao de Servigos a Comunidade, determinadas judicialmente;
2 - contribuir para o acesso a direitos e a ressignificapto de valores na vida pessoal e social
dos adolescentes e jovens;
3  -  operar a refer6ncia e  a contrarreferencia com a rede de  servigos  socioassistenciais da
prote9ao social basica e especial e com o Poder Judiciato, Ministerio Ptiblico, Defensoria
Ptiblica, Conselhos Tutelares, outras Organizap6es de Defesa de Direitos e demais politicas
ptiblicas;
4 - garantir o comando e a gesfao municipal pelo acompanhanento da prestapao de servi9o,
assegurando em suas atribuic6es a realizapao de reuni6es mensais de coordenapao tecnica de
monitoramento e avalia9ao com as executoras do servigo;
5 - garantir que as Medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestapao de Servigos
a  Comunidade  sejam  aplicadas  ao  adolescente  que  praticou  ato  infracional,  conforme
previsto no artigo 112, do Estatuto da Crianga e do Adolescente -ECA;
6 - determinar o acompanhanento social ao adolescente durante o cumprimento da medida
socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestapao de Servigos a Comunidade.

XXI -ASSESSOR JURIDICO

1  - emitir pareceres mos processos que lhe tenham sido distribufdos pelo Secretario de Agao
Social e mos processos cujos assuntos se relacionem com as atribuig6es de seu Ndcleo;
2  -  apresentar,  anualmente,  planejanento  e  relat6rios  de  atividades  ao  titular  da  Pasta;
3 - promover reuni6es peri6dicas de coordenapao, entre seus subordinados, a fim de dirimir
dividas,      ouvir     sugest6es     e     discutir     assuntos     de     interesse     da     Secretaria;
4 - orientar, coordenar, controlar e supervisionar o cumprimento das nomas, principios e
criterios estabelecidos;
5- desempenhar outras atribui95es que lhe forem deteminadas;

XXII -ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionamento da Secretaria,
na seguinte conformidade:
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a)  -  assessorar  a  equipe  para  atender  a  legislapao  da  Politica  de  Assistencia  Social  do
municipio com as suas especificidades, orientando a execu9ao dos Planos de Acao;
b) - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
c) - tomar providencias quarto a tranitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
d)  - determinar o  recebimento  e  instrngao  de  requerimentos  e processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

SECRETARIA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I  - PRESIDENTE DO  CONSELHO  MUNICIPAL DA CIDADANIA E DOS  DIREITOS
HURANOS
Atribuig6es do cargo em Regimento Intemo.

11 - SECRETARIO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
1  -  assessorar  diretamente  o  Prefeito  na  implantapao  das  politicas  ptiblicas  previstas  no
Plano de Govemo da Administrapao Municipal;
2 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sun unidade administrativa;
3 - implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
4- apoiar estudos e diagn6sticos sobre os direitos humanos e da cidadania no Municipio; 5-
gerenciar as atividades dos servigos de alistamento militar;
6 - exercer as atividades do PROCON no Municipio;
7  -  determinar  providencias  para  o  fomecimento  regular  de  carteiras  de  trabalho  e  de
identidade;
8  - apoiar o desenvolvimento de progranas de formapao continuada e de capacitapao dos
servidores ptiblicos municipais envolvidos com a materia;
9 - Outras atividades inerentes ao cargo ou determinadas pelo Prefeito Municipal.

Ill - SECRETARIO ADJUNTO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

1 -Auxiliar o Secretato no cumprimento de suas atribui96es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretdrio os assuntos que excedam a sua competencia;
3 - Desempenhar outras tarefas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretato de
Administrap5o

IV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DOS DIREITOS DO CIDADAO

1 - coordenar e distribuir atividades para equipe;
2   -   assessorar   o   Secretato   mos   assuntos   relativos   a  competencia  do   Departanento;
3  - manter equipe de trabalho habilitada a intervir em politicas e atividades destinadas ao
combate e redugao das desigualdades sociais;
4 I coordenar equipe visando a proposi9ao e implantapao de medidas de estimulo a insergao
do tema genero e raga nas politicas e programas municipais atrav6s da atuapao mos 6rgaos da
administrapao direta e indireta do municipio;
5- manter articulapao com movimentos sociais;
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6- propor ap6es de  estimulo  a mobilizapao e organizapao  comunitaria relativa a genero  e
raga.
7 - desempenhar outras atividades afins.

V -DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS

1 - estabelecer a participapao popular e comunidade atrav6s do fortalecimento das liderangas
comunitatas;
2 -coordenar o planejamento e as ap6es integradas para as Chefias de politicas ptiblicas no
sentido de buscar ap6es afirmativas para cada area respeitadas as suas particularidades;
3  - estimular e fortalecer a participapao popular mos diversos  conselhos municipais e nos
demais niveis govemanientais existentes;
4 - desenvolver ap6es no  sentido de conscientizar, politicanente,  a populapao, visando o
fortalecimento das organizap6es comunitdrias, como forma dos direitos do cidadao;
5  -  estimular  a participapao  popular no  planejanento  de  ap6es  de  govemo  atendendo  as
prioridades da comunidade;
6 - exercer  apses  no  sentido  de  dan visibilidade  as  ap6es  de  govemo  no  que tangem as
melhorias para toda a cidade e ao atendimento as reivindicap6es das liderangas comunitarias;
7 - trabalhar na conscientizapao e prevengao de atos e manifestag6es contra a homofobia,
racismo e quaisquer outras formas de preconceito e discriminapao, construindo o conceito de
cidadania;
8  -  coordenar  as  relap5es  institucionais  e  da  orientapao  politica  dos  6rgaos  e  entidades
municipais com o prefeito municipal.

VI - NUCLEO DE APOIO A DIVERSIDADE DE GENERO E RAGA

1 - propor ap6es de apoio em manifestap6es artisticas e culturais visando dan visibilidade a
diversidade de genero e raga;
2 - promover atendimento especializado a populapao LGBT vftima de violapao de direitos,
informando sobre as garantias legais e servigos;
3 - realizar campanhas institucionais de afirmapao das populap6es em situapao de risco;
4 - formular e implantar progranas de apoio a comunidade LGBT;
5 - mobilizar e comprometer o movimento social LGBT e a sociedade de modo geral, acerca
do reconhecimento e do respeito a livre orientapao sexual e a identidade de genero.

¥:bA5#g:EEE£[#%t&oDEE#i° A POPULACAO IDOSA, ADOLEscENTEs E

1 - coordenar atividades de apoio aos idosos;
2-    propor  medidas  de  conscientizapao  a  comunidade  sobre  direitos  e  necessidades  de
inclusao dessas pessoas;
3   -  propor   medidas   de   desconstrngao   do   confinanento   de   idosos,   prevenindo   seu
abriganento  institucional,  oferecendo  possibilidades  de  desenvolvimento  de  habilidades,
potencialidades e estimulando a participapao cidada;
4 - apoiar a instalagao e funcionanento de casas ou abrigos para a populapao de risco social;
5 - outras atividades determinadas em razao do cargo ou as determinadas pelo Secretato.

VIII - CHEFE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR

1 -chefiar o alistamento militar dos jovens do Municipio;
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2 - representar o Municipio junto as autoridades militares, na qualidade de responsavel pelo
alistanento dos jovens do Municlpio;
3 -  adotar as providencias necessarias para emissao de segunda via de certificado;
4 - promover ap5es da solenidade de juramento a bandeira;
5 - orientar os mun'cipes a respeito da importancia do alistanento para os jovens em idade
de alistanento;
6 -  determinar o arquivamento dos documentos pertinentes;

IX  -  CHEFE  DO  SETOR  DE  IDENTIFICACAO  (EXPEDICAO  DE  CARTEIRA  DE
IDENTIDADE E DE TRABALHO

1  -  coordenar  as  atividades  de  fomecimento  de  carteira  de  identidade  e  de  trabalho  a
populapao do municipio;
2  -  manter  intercambio  com  as  autoridades  vinculadas  as  ap6es  do  setor,  visando  o
fomecimento do material necessario as ap6es do setor;
3 - exercer ap6es no sentido da manutengao da guarda do material fomecido pelos 6rgaos
estaduais e federais e prestar contas da distribuicao aos municipes.
4 - outras atividades inerentes ao cargo ou as deteminadas pelo Secretato.

X  - DIRETOR DO PROCON

1   -  planejar,  elaborar,  propor,  coordenar  e  executar  politica  municipal  de  protegao  ao
consunidor;
2 -receber,    analisar,   avaliar   e   encaninhar consultas,  reclamag6es e sugest6es
apresentadas por  consumidores, por entidades representativas ou  pessoas  juridicas  de
direito  pdblico  ou privado;
3 - orientar, permanentemente, os consumidores e fomecedores sobre seus direitos, deveres
e    prerrogativas;
4 -encaminhar ao Ministerio      Ptiblico    a    noticia    de    fatos tipificados   como   crimes
contra as relap6es de consumo   e   as  violap6es   a  direitos  difusos, coletivos e individuais
homogeneos;
5  -   incentivar e  apoiar   a   criapao   e  organizapao  de   associap5es civis   de   defesa   do
consumidor e apoiar as ja existentes, inclusive com recursos financeiros e outros  progranas
especiais;
6    -    promover    medidas    e    projetos    continuos    de    educapao    para    o    consumo,
podendo   utilizar   os   diferentes   meios  de comunicapao   e  solicitar  concurso  de  outros
6rgaos  da  Administrapao Pdblica e da sociedade civil;
7  - deteminar  a  instaurap5o,  instruir  e  concluir processos    administrativos  para  apurar
infrap6es      a      Lei      8.078/90,    podendo    mediar  conflitos    de    consumo,  designando
audiencias de conciliapao;
8 - determinar a   aplicapao   das sang6es administrativas previstas no C6digo de Defesa do
Consunidor  -  Lei  n°  8.078/90  e  no  Decreto 2.181/97;
9 - solicitar   o   concurso  de  6rgaos pdblicos  e  entidades de not6ria especializapao tecnica
para  a  consecugao  de seus objetivos;

XI-CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
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2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionanento da Secretaria,
na seguinte conformidade :
a)  -  assessorar  a  equipe  para  atender  a  legislapao  da  Politica  de  Cidadania  e  Direitos
Humanos do municipio com as suas especificidades, orientando a execapao dos Planos de
Agao;
b) - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
c) - tomar providencias quarto a tramitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
d) - deteminar  o  recebimento  e  instrngao  de  requerimentos  e  processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I  -  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DOS  DIREITOS  DA
NILHER
Atribuig6es contidas em Regimento Intemo

11 - SECRETARIO DOS DIREITOS DA MULHER

1  -  assessorar  diretamente  o  Prefeito  na  implantapao  das  politicas  pdblicas  previstas  no
Plano de Govemo da Administrapao Municipal;
2 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
3 - implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
4-apoiar estudos e diagndsticos sobre os direitos das mulheres no Municipio;
5-  apoiar  a  elaborapao  e  divulgapao  de  material  sobre  as  mulheres  no  Municipio,  seus
direitos e garantias, assim como difundir textos de natureza educativa e denunciar praticas,
atos ou meios que, direta ou indiretamente, incentivem ou revelem qunlquer tipo de maus
tratos ou violencias;
6-  apoiar o  desenvolvimento  de programas  de  formapao  continuada e de capacitapao  dos
servidores pdblicos municipais envolvidos com a materia;
7 - Outras atividades inerentes ao cargo ou determinadas pelo Prefeito Municipal.

Ill - SECRETARIO ADJUNTO DOS DIREITOS DA MULHER

1 -Auxiliar o Secretato no cumprimento de suas atribuig6es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretario os assuntos que excedam a sua compet6ncia;
3  - Desempenhar outras tarefas compatfveis com a posigao e as delegadas pelo Secretario
dos Direitos da Mulher.

IV - DIRETOR DA DIVISAO DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

1 - promover a articulapao da Secretaria com institui95es de defesa dos direitos das
mulheres;
2 -cuidar das ap6es que garantam a defesa das mulheres, observando-se:

a)    direito avida.
b)   direito  a liberdade e a seguranga pessoal;
c)    direito a igualdade e a estar livre de preconceitos;
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d)   direito a liberdade de pensamento;
e)    direito a informap5o e a educapao;
f)    direito a privacidade;
g)   direito a sadde e a protegao desta.

3 - outras atividades inerentes ao cargo;

V- CHEFE DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE POLfTICAS PARA AS
NILHERES.

1 - promover estudos e diagndsticos sobre os direitos das mulheres no Municfpio;
2 - deteminar a elaborapao e divulgapao de material sobre as mulheres no Municfpio, seus
direitos e garantias, assim como difundir textos de natureza educativa e denunciar praticas,
atos ou meios que, direta ou indiretanente, incentivem ou revelem qualquer tipo de maus
tratos ou violencias;
3  -  gerir  programas  de  formapao  continuada  e  de  capacitapao  dos  servidores  pdblicos
municipais envolvidos com a materia;

VI -CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sun unidade admihistrativa;
2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionanento da Secretaria,
na seguinte conformidade :
a) - assessorar a equipe para atender a legislapao da Polftica para as Mulheres do municipio
com as suas especificidades, orientando a execugao dos Planos de Agao;
b) - auxiliar os servi9os administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
c) - tomar providencias quarto a tramitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
d) - determinar o  recebimento  e  instru9ao  de  requerimentos  e processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

SECRETARIA DA CULTURA
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DA CULTURA

1 . Realizar as atribui95es de carater politico vinculadas a cultura;
2. Coordenar a organizapao, manutengao e supervisao de bibliotecas, salas de leitura e outras
institui96es da Prefeitura do Municipio voltadas ao estimulo e cultivo da ciencia, das artes e
das letras e ben assim a difusao e a promog5o cultural;
3.  Promover  a  protecao  do  patrim6nio  artistico,  arqueol6gico,  hist6rico  e  cultural  do
Municipio;
4.  Promover  atividades  culturais,  artisticas  e  folcl6ricas,  respeitando-se  a  liberdade  de
criapao;
5. Executar demais atividades que lhe forem delegadas pelo Prefeito Municipal

11 - SECRETARIO ADJUNTO DA CULTURA

1 -Auxiliar o Secretatio no cumprimento de suas atribuig6es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
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2 - Submeter a considera9ao do Secretalo os assuntos que excedam a sun competencia;
3 - Desempenhar outras tarefas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretato de
Cultura.

Ill- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2. administrar a politica de cultura implementada pelo Muhicipio;
3 -. supervisionar a execugao dos projetos culturais;
4. desenvolver atividades artlsticas no ambito do Municipio;
5. gerenciar as atividades desenvolvidas na unidade tendentes a divulgapao da cultura e da
arte;
6. planejar, promover e divulgar o calendalo anual de eventos culturais do Municfpio;
7. praticar os atos pertinentes ao comando dos eventos culturais do Municipio;
8. auxiliar na produgao dos eventos culturais do Municfpio;
9. supervisionar a confec9ao de materiais de divulgapao e de eventos culturais;

IV - DIRETOR DE DIVISAO DE ARTES E CULTURA

1  - tomar medidas de preservapao da mem6ria do Municfpio, por meio da salvaguarda do
seu acervo e do Papo Municipal;
2 - disponibilizar seu acervo para estudiosos e pesquisadores;
3  - promover,  atraves do  Centro  Cultural Fenix,  exposig6es de artistas locais e de outros
municfpios
4 - desenvolver ap6es no sentido da manutengao do prograna Coreto Cultural, oferecendo
oportunidades aos artistas da terra;
5  -  coordenar  o  programa  de  Educapao  artistica  e  musical,  com  diversas  atividades
orientadas por uma equipe especializada nas diferentes falxas etatas, com mtlsica, danca e
outras atividades artf sticas.
6 - outras atividades inerentes ao cargo.

V - DIRETOR DE DIVISAO DE OFICINAS E CURSOS CULTURAIS

1 - chefiar a execugao dos projetos e progranas de desenvolvimento cultural, nas diversas
areas artisticas, inclusive aqueles destinados a faixas etatas especificas;
2 - coordenar a divulgapao  de  oficinas,  bern como  a exposigao  dos trabalhos realizados,
seguindo ou nao calenddrio pre-fixado;
3-  estabelecer  criterios  para  a  inscrigao  nas  oficinas  culturais  em  conformidade  com  o
ptiblico alvo;
4 -planejar e providenciar material e infraestrutura para a realizapao das oficinais culturais.

VI-DIRETOR DE DIVISAO DO CENTRO CULTURAL FENIX

1 - chefiar o Centro Cultural Fenix, mantendo o controle de pessoal, quarto a frequencia,
ferias, licengas e outros;
2-  tomar  providencias  no  que  se  refere  as  instalap6es,  manutengao  de  equipamentos  e
limpeza;
3- coordenar as equipes de eventos culturais;
4- outras atividades inerentes ao cargo ou as determinadas pelo Secretdrio.
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VII - CHEFE DO NUCLEO DE AUDIOVISUAL

1   -  chefiar  o  atendimento  das  solicitap5es  de  servigos  de  audiovisual  em  eventos  e
atividades da Administrapao Municipal;
2-planejar a rotina de trabalho do Setor;
3 - elaborar relat6rios mensais de atendimento realizado pelo Setor;
4- realizar estudos peri6dicos visando a manutengao dos equipamentos de audiovisual;
5-viabilizar a locomo9ao dos equipanentos, bern como, sua devida instalapao e operapao de
forma adequada atendendo as determinap5es da Secretaria de Cultura;
6 - executar outras atribuig6es que lhe forem determinadas;

VIII - CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO CULTURAL
FENIX

1 - Coordenar e orientar a limpeza do pr6dio e instalap6es do Centro Cultural Fehix;
2- requisitar e  controlar o  estoque  de material para manutengao  das atividades didias  do
Centro Cultural Fenix;
3- supervisionar os trabalhos de competencia da Administrapao do Papo Municipal;
4-  orientar os trabalhos do pessoal da equipe de servigos gerais;
5- estabelecer e distribuir cotas de material para as diversas unidades em funcionamento no
Centro Cultural Fenix;
6   -   coordenar   as   atividades   de   manutengao   dos   equipamentos   usados   na   limpeza,
eletrodomesticos, aparelhos de ventilapao e ar condicionado do Centro Cultural Fenix;
7- executar outras atribuig6es que lhe forem determinadas.

IX -CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionamento da Secretaria,
na seguinte conformidade :
a) - assessorar a equipe para atender a legislapao da Politica para Cultura do municfpio com
as suas especificidades, orientando a execugao dos Planos de Agao;
b) - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
c) - tomar providencias quarto a tramitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
d) - determinar o  recebimento  e  instrugao  de requerimentos  e processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

SECRETARIA DE IIABITACAO E DEFESA CIVIL
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DE HABITACAO E DEFESA CIVIL

1 -planejar, elaborar e implementar a polftica habitacional no Municipio;
2    -    elaborar   e    administrar   estrategias   de   intervengao   urbanistica   com   vista   ao
desenvolvimento  de  programas  habitacionais  em  conformidade  com  o  Plano  Diretor  do
Municipio;
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3 - promover ap6es de regularizapao fundi5ria visando a titulapao definitiva dos moradores
de loteamentos, favelas e conjuntos habitacionais;
4 - coordenar a elaborapao e implantapao de projetos e obras de urbanizagao de favelas, de
construgao  de  conjuntos  habitacionais  de  interesse  social  e  as  atividades  de produgao  de
moradia em autogestao;
5 -apoiar e estimular o desenvolvimento de tecnologias altemativas para habitapao;
6 - promover o desenvolvimento de ndcleos habitacionais, inclusive, atrav6s de convenios
com institui96es ptlblica e privada;
7 - articular, coordenar e gerenciar as ap6es de defesa civil em nivel municipal;
8 -manter atualizadas e disponiveis as informap6es relacionadas com a defesa civil;
9 - dirigir a elaboragao e implementapao da defesa civil, dos planos de contingencia e de
operap5es, bern como, dos progranas e projetos relacionados com o assunto;
10 -propor a autoridade competente a homologapao de situapao de emergencia e de estado
de calalnidade pdblica, e, em casos excepcionais, a sua decretapao;
11   -apoiar   a   coleta,   a   distribuigao   e   o   controle   dos   suprimentos   necessarios   ao
abastecimento da populagao atingida em situap6es de desastre;
12 -  promover a organizapao de comandos operacionais a serem utilizados como ferranenta
gerencial   para   operacionalizar,    controlar   e    coordenar   as    ap6es    emergenciais    em
circunstancias de desastres;
13 -dar prioridade ao apoio ds ap6es preventivas e as relacionadas com a minimizapao de
desastres;
14 -exercer outras atividades correlatas as competencias da Secretaria;

11 - SECRETARIO ADJUNTO DE HABITACAO E DEFESA CIVIL

1 -Auxiliar o Secretdrio no cumprimento de suas atribui96es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretato os assuntos que excedam a sun competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretdrio de
Habitapao e Defesa Civil.

Ill - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO SOCIAL

1  -  coordenar  as  ap6es  que  visan  a  manuten9ao  do  cadastro  das  fanilias  inscritas  mos
programas e projetos para a melhoria ou obtengfro da habitapao;
2  -  planejar  ap6es  institucionais  que  visem  a  atualizapao  constante  da  demanda  por
habitapao de interesse social;
3  -  coordenar  o  acompanhamento  de  projetos  habitacionais  implantados  e  em  fase  de
implantapao no municipio, realizando analise social dos projetos de melhorias habitacionais,
de  execngao  de  moradia  econ6mica,  regularizapfro  de  construg6es  e  encaninhamento  as
providencias necessarias, com a aprovapao do Secretato Municipal;
4 - coordenar a criapao  e  o  gerenciamento  do  cadastro para participapao  de  familias  em
proj etos habitacionais.

IV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

1 -coordenar a elaborapao dos programas e projetos habitacionais;
2 - coordenar o acompanhamento e execngao dos progranas e projetos habitacionais;
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3 - coordenar a analise, a at`ralizapao e a criapao de cadastro para participapao de fanilias
em proj etos habitacionais ;
4 - coordenar a atuapao  do corpo t6cnico, a fin de atender as demandas da sua unidade
administrativa.

V-ASSESSORIA TECNICA DA DEFESA CIVIL

1 - Realizar assessoria na implantapao e no acompanhanento de planos e progranas em sua
area de competencia;
2 - Realizar assessoria tecnica, estudando a mat6ria, consultando normas, teorias, c6digos,
leis,  doutrinas,  jurisprudencia  e  outros  documentos,  procurando  instmir  procedimentos
administrativos intemos;
3   -   analisar   e   operar   as   informap6es   levantadas   para   obter   o   prosseguimento   de
procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
4  -  emitir pareceres  e relat6rios  sobre  situap6es, processos  e  expedientes administrativos,
consultando    a    materia    pertinente,    submetendo-os    a    apreciapao    do    Secretario;
5 - Desenvolver outras atividades correlatas.

VI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL

1  - coordenar a vistoria de  edificap6es  e areas de risco  e   a promogao  ou articulapao  da
intervengao  preventiva,   o  isolamento  e  a  evacungao  da  populapao  de  areas  de  risco
intensificado e das edificap5es vulnerdveis;
2  - manter 6rgao estadual de Defesa Civil e o  6rgao Federal de Defesa Civil informados
sobre a ocorrencia de desastres e sobre as atividades de Defesa Civil;
3  - organizar a realizapao  de exercicios  simulados com a participagao  da populapao para
treinamento das equipes e aperfeigoanento dos planos de contingencia;
4 - coordenar a vistoria peri6dica mos locais e instalap5es adequadas a abrigos tempordrios,
disponibilizando as informap6es relevantes a populapao;
5 - coordenar a coleta, a distribuigao e o controle de suprimentos em situap6es de desastres;
6  -  planejar a organizapao  e  a administrapao  de  abrigos provis6rios para a assistencia a

populapao em situapao de desastre;
7 - coordenar as demais atividades de cunho operacional determinadas pelo Secretario.

VII -ASSESSOR JURIDICO

1  -  emitir  pareceres  mos  processos  que  lhe  tenhan  sido  distribuidos  pelo  Secretato  de
Habitapao e Defesa Civil e nos processos cujos assuntos se relacionem com as atribuig6es de
seu Ndcleo;
2 - apresentar, anualmente, planejanento e relat6rios de atividades ao titular da Pasta;
3 - promover reuni6es peri6dicas de coordenapao, entre seus subordinados, a fim de dirimir
ddvidas, ouvir sugestoes e discutir assuntos de interesse da Secretaria;
4 - orientar,  coordenar,  controlar e supervisionar o cumprimento das nomas, princfpios e
criterios estabelecidos;
5- deTsempenhar outras atribui96es que lhe forem determinadas.

VIII -CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionanento da Secretaria,
na seguinte conformidade :
a) - assessorar a equipe para atender a legislapao da Polftica de Habitapao e Defesa Civil do
municipio com as suas especificidades, orientando a execu9ao dos Planos de Agao;
b) - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
c) - tomar providencias quanto a tramitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relatorios, requerimentos etc. ;
d) - deteminar  o  recebimento  e  instrugao  de requerimentos  e processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

SECRETARIA DA JUVENTUDE
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DA JUVENTUDE

1 -planejar, promover, organizar e sistematizar as atividades e o incrementos das politicas
pdblicas destinadas aos jovens no Municfpio;
2  -  buscar  e/ou  prestar  colaborapao  tecnica  a  formalizapao  de  novas  oportunidades  ao
mercado de trabalho focada na gerapao de emprego e renda mediante convenios, acordo e/ou
assemelhados,  objetivando  dotar  o  Municipio  de  infraestrutura  econ6mica  com  base  na
inclusao social dos jovens;
3  -     articular-se  com  entidades  e  organismos  pdblicos  e/ou  particulares,  com  vistas  a
promo9ao de atividades que incrementem ap6es focadas na insergao social dos jovens e o
incentivo ao emprego;
4  -Estruturar  uma  polftica  voltada  para  a juventude  capaz  de  fomecer  mecanismos  de
afimapao social, bern-estar e progresso intelectual;
5-   criar meios que possibilitem a inclusao do jovem na sociedade e seu envolvimento em
atividades que incentivem o empreendedorismo, a educapao e a satde;
6  -  desenvolver  trabalhos  de  integrapao  entre  os  jovens  buscando  a  afirmapao  de  sua
identidade e de seus direitos;
7  -  realizar,  intermediar  e/ou  buscar  cursos  profissionalizantes,  afim  de  que  os jovens
venham fazer proveito em beneficio do seu crescimento pessoal e profissional;
8 - manter o born dialogo com as organizap6es juvenis atuantes no ambito municipal para
desenvolverem ap6es direcionadas a melhoria da qualidade de vida do jovem;
9  -  promover  encontros,   semindrios,  forums,  palestras  e  debates,  nivelando  assim  os
conhecimentos e proporcionando aos j ovens capacitapao;
10 -garantir a implantapao do Sistema Nacional de Juventude no ambito municipal;
1 1 - coordenar, em ambito municipal, o Sinajuve;
12  -  elaborar  os  planos  municipais  de juventude,  em  conformidade  com  os  respectivos
Planos Nacional e Estadual, com a participapao da sociedade, em especial dajuventude;
13  -criar, desenvolver e manter progranas, ap6es e projetos para a execngao das polfticas
pdblicas de juventude;
14  -  convocar  e  realizar,   em  conjunto  com  o  Conselho  Municipal  de  Juventude,  as
Conferencias Municipais de Juventude, com intervalo maximo de 4 (quatro) anos;
15  -editar normas  complementares para a organizapao  e funcionamento do  Sinajuve,  em
inbito municipal;
16 -estabelecer mecanismos de cooperapao com os Estados e a Uniao para a execngao das
polfticas pdblicas de j uventude.
17 - exercer outras atividades correlatas as competencias da Secretaria;
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11 - SECRETARIO ADJUNTO DA JUVENTUDE

1 -Auxiliar o Secrefario no cunprimento de suas atribui96es e substitu{-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretato os assuntos que excedam a sun competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretato da
Juventude.

Ill - DIRETOR DE POLITICAS TRANSVERSAIS

I.propor, executar e apoiar ap6es de apoio ajuventude;
2.  apoiar a execngao  de  ap6es  e projetos realizados mos servigos e  equipamentos ptiblicos
voltados para a juventude, no municipio de Mamanguape;
3. executar ap5es propostas pelo Conselho Municipal da Juventude, quando couber;
4.  incentivar a anpla participapao juvenil na formulapao,  implementapao  e  avaliapao  das
politicas ptiblicas;
5.  viabilizar  o  funcionaniento  de  mecanismos  que  ampliem  a  gesfao  de  informapao  e
produgao de conhecimento sobre j uventude;
6. apoiar a elaborapao, acompanhamento e difusao de informap6es sobre a tematica juvenil
na formulap5o de politicas, diretrizes, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos
pelo municipio de Mamanguape, relacionados a sun area de competencia.

IV - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS

1 -coordenar a elaboragao dos programas e projetos para a juventude do Municipio;
2 -coordenar o acompanhanento e execngao dos programas e projetos;
3  -propor e executar politicas pdblicas especificas para os jovens,  em articulapao com os
6rgaos   da   Administrapao   Ptlblica   Municipal   em   materia   de   competencia   setorial;
4-  ampliar o acesso  da juventude a politicas e servi9os, estimulando o exercfcio pleno da
cidadania;
5-   articular   a  execng5o   de   programas,   projetos   e   ap6es   vinculados   a  juventude,   na
administrapao ptiblica municipal;
6- estimular a cidadania, o empreendedorismo visando a insergao dos jovens ao mercado de
trabalho, aos servigos de sadde e educapao, aos valores culturais e suas identidades locais e a
representapao juvenil, no ambito do municlpio.
7  -  planejar,  formular,  definir  e  coordenar  politicas,  diretrizes  e  ap6es  relacionadas  a
tematicajuvenil;
8 -planejar, formular e promover programas, projetos e ap5es voltados para os jovens;
9  -  fomentar,  estimular,  apoiar  e  fortalecer  ap6es  voltadas  para  os jovens  nas  areas  de
educapao,  cultura,  lazer,  esporte,  satde,  cidadania,  direitos  humanos,  assistencia  social  e
trabalho;
10 -  promover a articulapao e a integrapao do poder ptlblico e a sociedade civil, em especial
dajuventude;
11  -    planejar,  formular  e  promover  programas  e  ap6es  que  ampliem  as  altemativas  de
insergao social do jovem;
12- promover o acesso a prodngao cultural, a pratica esportiva, a mobilidade territorial e a
frui9ao do tempo livre.
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V -CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionamento da Secretaria,
na seguinte confomiidade :
a) - assessorar a equipe para atender a legislagao da Politica da Juventude municipio com as
suas especificidades, orientando a execngao dos Planos de Agao;
b) - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de paganiento;
c) - tomar providencias quanto a tramitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
d) - deteminar o  recebimento  e  instrugao  de requerimentos  e processos administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;

SECRETARIA DE RECURSOS HiDRICOS
ATRIBUICOES DOS CARGOS

I - SECRETARIO DE RECURSOS HfDRICOS

1 - Assessorar diretamente o Prefeito na implantagao das politicas pdblicas previstas no
Plano de Govemo da Administrapao Municipal;
2 -Planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
3 - Implantar as diretrizes estabelecidas pelos agentes politicos da Municipalidade;
4 - Coordenar, supervisionar, planejar e executar as atividades na drea dos recursos hidricos;
5 - Estabelecer estrat6gias e diretrizes setoriais a serem seguidas nas suas diversas areas de
atuapao
6  -  Promover  a  execugao  de  progranas  ou  obras  no  ambito  dos  recursos  hi'dricos,  em
cooperapao ou n5o, com Entidade Pdblicas ou Particulares

11 - SECRETARIO ADJUNTO DE RECURSOS HIDRICOS

1 -Auxiliar o Secretalo no cumprimento de suas atribuig6es e substitui-lo nas suas ausencias
e impedimentos;
2 - Submeter a considerapao do Secretato os assuntos que excedam a sun competencia;
3 - Desempenhar outras tare fas compativeis com a posigao e as delegadas pelo Secretario de
Recursos Hidricos

Ill - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO E PROJETOS

1.   planejar, administrar e controlar o uso, oferta e preservapao dos recursos hidricos:
2.   coordenar   o   banco   de   dados   de   recursos   hidricos,   contendo   informap6es   sobre

potencialidade e disponibilidade de aguas superficiais e subterrineas nas bacias e sub-
bacias hidrogrdficas, demanda de agua por categoria de consumidor e outras, de interesse
d`e gestao de recursos hidricos;

3.   coordenar e/ou sugerir estudos nas dreas de potencialidade, qualidade, disponibilidade,
demanda   por   categoria   de   consumidor   e   outras   que   se   fizerem   necessatas   ao
desempenho de suas competencias;

4.   assessorar o Secretato em assuntos do Departanento;
5.   apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos ao Departanento, quando solicitado;
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6.   indicar a unidade de Recursos Humanos da Secretaria as necessidades de treinanento
para os servidores que lhe sao subordinados;

7.   propor  ao  Secretato  medidas  destinadas  ao  aperfeigoanento  e  redirecionamento  de
programas, projetos e atividades em execngao no Departanento, com vista a otimizapao
dos seus resultados;

8.   propor ao Secretario a constituigao de comiss6es ou grupos de trabalho, e a designapao
dos respectivos responsaveis para a execngao de atividades especiais;

9.   propor ao  Secretario a declarapao  de  convenios, ajustes, acordos e atos  similares com
6rgaos e entidades pdblicas e privadas na area de competencia;

10. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar a execugao dos trabalhos
e das atividades pertinentes a Unidade;

1 1 . apresentar periodicanente, ao seu superior hierfuquico, relat6rio t6cnico de desempenho
de suas competencias, baseado em indicadores qualitativos e quantitativos;

12. conservar os materiais, equipanentos e instalap6es sob sua responsabilidade;
13. manter atualizados os arquivos sob sun responsabilidade;
14. cunprir as normas vigentes;
15. desempenhar outras atribuig5es inerentes do cargo

IV -ASSESSOR TECNICO

1 - Realizar assessoria na implantapao e no acompanhamento de planos e programas em sua
area de competencia;
2 - Realizar assessoria tecnica, estudando a mat5ria, consultando normas, teorias, c6digos,
leis,  doutrinas,  jurisprudencia  e  outros  documentos,  procurando  instruir  procedimentos
administrativos intemos;
3   -   analisar   e   operar   as   informap6es   levantadas   para   obter   o   prosseguimento   de
procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases;
4  -  emitir pareceres  e relat6rios  sobre  situap6es,  processos e  expedientes  administrativos,
consultando    a    mat5ria    pertinente,     submetendo-os    a    apreciapao    do    Secretario;
5 - Desenvolver outras atividades correlatas.

IV -CHEFE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

1 -planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar as atividades de sua unidade administrativa;
2 - oferecer suporte administrativo capaz de viabilizar o pleno funcionanento da Secretaria,
na seguinte conformidade :
a) - auxiliar os servigos administrativos de controle de ponto, registro de pessoal, alterap6es
funcionais, cadastros, ferias, faltas e folha de pagamento;
b) - tomar providencias quanto a tranitapao e controle do curso de documentos, tais como
memorandos, cartas, circulares, oficios, relat6rios, requerimentos etc. ;
c) - determinar o  recebimento  e  instrugao  de requerimentos  e  processos  administrativos,
observando normas, prazos e procedimentos legais;
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ANEXO Ill

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE
REMUNERACA0 DO CARGO PARA 2021

siMB0LO QUANTIDADE VENCIMENTO
SM 22 Subsidio thico -R$ 5.000,00
SRA 21 50% do subsidio-R$ 2.500,00
DAS-100 67 R$ 2.100,00
DAS-200 59 R$ 1.900,00
DAS-300 42 R$ 1.700,00
DAI-100 150 R$  1.500,00
DAI-200 91 R$  1.300,00
DAI-300 62 Salato minimo

RESUMO:
22 Secretatos SM
21 Secretarios Adjuntos SMA
514 Cargos Comissionados
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ANEXO IV

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE
I REMUNERACAO DO CARGO A PARTIR DE 2022

SIMBOLO QUANTIDADE VENCIMENTO
SM 22 Subsidio hico -R$ 7.000,00
SMA 21 50%    do     subsidio    -    RS

3.500,00
DAS-100 67 R$ 2.500,00
DAS-200 59 R$ 2.000,00
DAS-300 42 R$  1.800,00
DAI-100 150 R$  1.500,00
DAI-200 91 RS  I.300,00
DAI-300 62 Salato minimo

RESUMO:
22 Secretatos SM
21 Secretatos Adjuntos SMA
5 14 Cargos Comissionados
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