
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPA DE ITATIRA

LEI N.° 617/2013
IT ATI R A/CE, EM 22 DE JANEIRO DE 2013

Aprova a nova Estrutura Organizacional, Institui o
Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Itatira
e Adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIRA, ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal de Itatira, Estado do Ceará, aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica aprovada a nova Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal
de ITATIRA, na forma constante dos Organogramas anexos.

Art. 2.° - Fica aprovado o Regimento Interno da Prefeitura Municipal de
ITATIRA, estabelecendo as competencias e atribuições das unidades Administrativas,
na forma do anexo que integra a presente Lei.

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos
retroativos a 1° de janeiro de 2013.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA.EM 22 de janeiro de 2013.

António Afrnir Bie da Silva
Prefeito Municipal
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REGIMENTO INTERNO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA

TITULO l

DA IDENTIDADE FUNCIONAL E DA FINALIDADE

CAPÍTULO l

DA IDENTIDADE FUNCIONAL

Art. 1.° - O Município de Itatira, Pessoa Jurídica de Direifo Público Interno, é
representado pelos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Art. 2.° - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito com funções
políticas, executivas e administrativas, auxiliado pelos Assessores e Secretários
Municipais,

Art. 3.° - O Poder Executivo Municipal reger-se-á pelo disposto na Constituição
Federal, pela Constituição do Estado, pela Lei Orgânica do Município, e pelo
presente Regimento.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE

Art. 4.° - São finalidades específicas do Poder Executivo Municipais:

I - Promover a Justiça Social, assegurando a todos a participação nos bens, na
riqueza e prosperidade;

II _ Defender a igualdade e combater a qualquer forma discriminatória em
razão de cor, origem de nascimento, crença religiosa, convicção política, filosófica,
deficiência física ou mental, enfermidade, idade, atividade profissional, estado civil
ou classe social;

III - Proteger o Meio Ambiente e a consequente qualidade de vida de seus
habitantes;

IV - Defender os Direitos Humanos e Individuais;
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V - Respeitar a legalidade, a moralidade e a probidade Administrativa;
VI - - Incentivar o lazer, o desporto e o turismo, através de programas e

atividade voltadas para o interesse geral;
VII -- Fomentar e estimular a produção agropecuária e demais atividades

económicas, inclusive, artesanal.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO ÚNICO

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

Art. 5.° - A Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de ITATIRA,
definida nesta Lei é a seguinte:

I - DIREÇÃO SUPERIOR

Prefeito
Vice-Prefeito

II - ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

2. l-Gabinete do Prefeito
2.2-Assessoria de Planejamento e Coordenação
2.3-Assessoria de Comunicação,
2.4-Controladoria Geral do Município
2.5- Procuradoria Geral do Município.

/// - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

3.0- SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3.0.1-Departamento de Gestão e Planejamento
3.0.1.1- Núcleo de Programação e Ações Setoriais
3.0.1.2- Núcleo de Compras
3.0.1.3- Núcleo de Licitações e Contratos
3.0.1.4- Núcleo de Gestão Orçamentaria
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3.0.2- Departamento de Informática,

4.0-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4.1-Departamento de Financeiro
4.2-Departamento de Contabilidade
4.3-Departamento de Recursos Humanos
4.4-Departamento de Tributação e Divida Ativa

3.1.4.1- Núcleo de Arrecadação e Fiscalização Tributária
4.5-Departamento de Acompanhamento de Convénios e Prestações de
Contas,
4.6-Departamento de Controle de Material e Património.

IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

5.0-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

5.1- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb
5.2- Conselho Municipal de Alimentação Escolar,
5.3- Secretaria Executiva

5.0.1- Assessoria de Educação Básica
5.0.2- Departamento Administrativo e Financeiro
5.0.3- Departamento de Ensino Infantil

4.0.3.1-Núcleo de Assessoramento Técnico e Acompanhamento
aos gestores de creches

4.0.3.2- Núcleo de Coordenação do Transporte Escolar,

5.0.4- Departamento de Ensino Fundamental
4.0.4. l -Núcleo de Assessoramento Técnico e Acompanhamento aos
gestores Escolares
5.0.5- Departamento da Educação Básica

4.0.5.1- Núcleo de Planejamento, Avaliação Técnica Pedagógica
Escolar e Inspeção.

4.0.5.2- Núcleo de Supervisão Escolar e Estatística
5.0.6- Departamento Pedagógico

4.0.6.1- Núcleo Pedagógico de Educação Infantil,
4.0.6.2- Núcleo Pedagógico de Ensino Fundamental,
4.0.6.3- Núcleo de Ensino de Jovens de Adultos,
4.0.6.4- Núcleo da Educação Especial
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5.0.7-Departamento de Programas, Projetos e Administração

5.0.7.1-Núcleo de Coordenação de Programas e Projetos,
5.0.7.2-Núcteo de Coordenação de Pessoal, Informações,

Estatísticas Educacionais,
5.0.7.3-Núcleo de Coordenação da Alimentação de Escolar,
5.0.7.2-Núcleo de Coordenação do Transporte Escolar,
5.0.7.4- Núcleo de Controle de Material e Património

5.0.8- Departamento de Cultura
4.0.8.1- Núcleo de Apoio as Ações Culturais Regionais
4.0.8.2- Núcleo de Desenvolvimento à Cultura Local.

6.0-SECRETARIA DA SAÚDE

6.1 - Conselho Municipal de Saúde
6.2- Secretaria Executiva
6.3- Assessoria de Planejamento e Coordenação das Equipes do PSF
6.4-Departamento de Ações Hospitalares

6.4. l-Divisão do Hospital Municipal
6.4.2- Núcleo de Ações de Media e Alta Complexidade.

6.5- Departamento Administrativo e Financeiro
6.5.1- Núcleo de Finanças e Processamento de Dados
6.5.2- Núcleo de Controle de Material e Património

6.6- Departamento de Organização da Rede de Atenção Básica de Saúde
6.6.1-Núcleo de Controle, Avaliação e Auditoria
6.6.2-Núcleo de Assistência Farmacêutica e Central de Regulação
6..6.3- Núcleo de Atenção Primaria

6.7- Departamento de Vigilância e Assistência à Saúde
6.7.1- Núcleo de Vigilância Epidemiológica
6.7.2- Núcleo de Apoio, Diagnóstico e Terapia
6.7.3-Núcleo de Vigilância Sanitária e Zoonoses

7.0-SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.1- Conselho Municipal da Assistência Social
7.2- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
7.3- Secretaria Executiva
7.4-Departamento de Assistência Social Básica

7.4. l-Núcleo de Planejamento e Educação Social
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7.4.2-Núcleo de Desenvolvimento Comunitário
7.4.3- Núcleo de Gerenciamento de Apoio Sócio-Familiar

Comunitário.
7.4.4-Núcleo de Coordenação do Centro de Referência de

Assistência Social- CRAS.
7.4.5- Núcleo de Assistência Devida a Mulher
7.4.6- Núcleo de Apoio ao Cidadão e à Família

7.5-Departamento de Assistência Social Especializada
7.5. l - Núcleo de Coordenação do Centro de Referência

Especializado de Assistência Social - CREAS.
7.5.2- Núcleo de Coordenação de Projetos de Recursos Próprios e

Rede Conveniada
7.6-Departamento de Apoio a Criança e do Adolescente
7.7-Departamento de Coordenação do Trabalho Infantil
7.8-Departamento de Convivência ao Idoso

7.8. l-Núcleo de Proteção Especial ao Idoso

8.0- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8.2-Departamento de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
8.7.1-Núcleo de Limpeza Pública
8.7.2- Núcleo de Coordenação de Vigilantes

8.3- Departamento de Projetos, engenharia e Fiscalização
8.4- Departamento de Transporte

9.0- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPREENDEDORISMO

9.1 - Departamento de Apoio a Indústria e ao Comércio
9.2- Departamento de Apoio ao Pequeno Empreendedor

9.2.1- Núcleo de Incentivo ao empreendedorismo
•

9.3-Departamento de Apoio à rede conveniada para desenvolvimento
de cursos ao pequeno empreendedor

10.0- SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
10.1 - Departamento de Apoio a Agropecuária

10.1.1- Núcleo de Convénios de Assistência Técnica
10.1.2- Núcleo de Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista
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10.2- Departamento de Desenvolvimento Agrário
10.2-1- Núcleo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar
10.2.2- Núcleo de Apoio às feiras livres e Eventos do Agronegócio

10.3- Departamento de Apoio aos Recursos Hídricos
10.3.1- Núcleo de incentivo a Irrigação

10.4- Departamento de Desenvolvimento as Ações da Defesa Civil

11.0-SECRETARIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

11.1- Departamento de Apoio a Cursos Profíssíonalizantes
11.1.1- Núcleo de Geração de emprego e renda
11.1.2- Núcleo de Apoio ao jovem aprendiz

11.2- Departamento de Apoio aos Grupos Produtivos
11.3- Departamento de Preservação ao Meio Ambiente

12.0- SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

12.1- Departamento de Esporte
12.2- Departamento de Desenvolvimento do Turismo
12.3- Departamento de Juventude

12.3.1- Núcleo de Coordenação de Eventos

TÍTULO Hl

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO l

ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

SECÃQ l

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 6.° - Ao Gabinete do Prefeito compete a assistência imediata e
assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo, desenvolvendo as seguintes
atividades:

l - Orientar, dirigir e controlar os trabalhos do Gabinete;
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II - Prestar ao Prefeito o apoio administrativo necessário para o desempenho de suas
atribuições;
III •• Receber, distribuir, redigir, expedir e controlar a correspondência oficial do
Prefeito, organizando e mantendo atualizado o arquivo de correspondência;
IV - Analisar processos, convénios e contratos a serem submetidos a despacho do
Prefeito;
V - Despachar com o Prefeito os assuntos que dependam de decisão superior;
VI - Compor a pauta de despachos do Prefeito com Secretários, acompanhando-a
com precisão;
VII - Organizar a agenda do Prefeito e coordenar o roteiro de suas audiências;
VIII - Atender as partes interessadas que procuram o Prefeito;
IX - Promover contatos com entidades públicas e privadas, quando do interesse do
Prefeito;
X - Zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e dos bens
patrimoniais do Gabinete;
XI - Autorizar o uso de veículos do Gabinete para serviços locais e para viagens;
XII - Acompanhar as atividades da Junta de Serviço Militar;
XIII - Diligenciar sobre outros assuntos correlates que lhe sejam encaminhados pelo
Prefeito;
XIV - Executar as estratégias de articulação interna com as Secretarias;
XV - Organizar cerimonial de eventos, bem como, recepcionar visitas, autoridades e
hóspedes da Prefeitura Municipal;
XVI - Executar outras atribuições correlatas.

SECÃO II

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Art. 7.° - A Assessoria de Planejamento e Coordenação compete atuar como
órgão de planejamento, coordenação interna e externa, divulgação interna e
externa das ações da prefeitura, cabendo-lhe o seguinte:

I Coordenar a elaboração e acompanhar a execução do Planejamento
Estratégico da Prefeitura;
II - Coordenar as atividades de elaboração da proposta orçamentaria anual, do
plano de investimentos e da Lei de Diretrizes Orçamentarias;
III - Acompanhar a execução orçamentaria, mantendo o Prefeito informado sobre a
situação dos programas e projetos previstos no orçamento global;



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPA DE ITATIRA

IV - Acompanhar a aplicação de créditos e dotações orçamentarias previstas no
orçamento global do Município, assim com, a origem dos recursos;
V - Coordenar e acompanhar as alterações na legislação tributária municipal;
VI elaborar relatórios das atividades desenvolvidas, bem como, relatório
consolidado na execução orçamentaria, encaminhando ao Prefeito para
apreciação;
VII - Realizar levantamento de informações sobre o Município, relativas a todas as
áreas de interesse da gestão municipal e desenvolvimento económico;
VIII - Avalias e atualizar o cadastro de imóveis e logradouros da área urbana da
sede do Município e distritos de maior destaque, observadas as plantas de
loteamento e a cartografia existentes;
IX - Manter atualizados os cadastros do ISS e dos alvarás de funcionamento;
X - Manter atualizados e organizado o cadastro de transações imobiliárias relativas
ao ITBI;
XI - Permitir o intercâmbio de informações entre a Prefeitura e demais órgãos
prestadores de serviço públicos no Município;
XII - Organizar e dispor, com base na cartografia, as informações imprescindíveis à
gestão do IPTU;
XIII - Realizar atualização das informações no banco de dados do cadastro, inclusive
informações sobre equipamentos sociais, prédios municipais, sócio económicas,
educacionais e de saúde municipal, através do sistema informatizado;
XIV - Prestar apoio técnico com informações atualizadas para subsidiar projetos de
interesse do Município, através de um sistema de referência para todas as
informações de caráter tributário e Urbanístico;
XV - Promover e incentivar a implantação de projetos estruturais de interesse do
Município, nas áreas social e económica;
XVI -- Incentivar e promover a participação da iniciativa privada nos projetos e
ações do poder público municipal;
XVII - Articular-se com instituições Estaduais e Federais para o desenvolvimento de
ações que promovam o turismo no Município;
XVIII - Promover a divulgação do potencial económico, visando atrair os investidores
para o Município;
XIX - Coordenar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Plurianual da
Prefeitura;
XX - Coordenar as atividades do Planejamento Estratégico, compreendendo os
projetos para o desenvolvimento urbano do Município;
XXI - Promover a política de organização do espaço urbano municipal, com base
no Plano de Estruturação Urbana constantes no PDDU;
XXII - Coordenar a implantação de projetos estruturantes de interesse do Município,
visando à promoção do desenvolvimento nos campo de infra-estrutura e urbanismo;
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XXIII - Elaborar projetos de urbanização e regulamentação de áreas especiais de
preservação e proteção do meio ambiente;
XXIV - Coordenar a execução de políticas de urbanização social dos logradouros
públicos;
XXV - Planejar e coordenar as ações de ordenamento do espaço urbano, com
vistas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, com base na legislação
específica;
XXVI - Acompanhar e fiscalizar projetos de desenvolvimento urbano de interesse da
municipalidade;
XXVII - Coordenar, acompanhar e avaliar o Plano de Ações das Secretarias;
XXVIII - Coordenar e acompanhar as alterações na Estrutura Organizacional, no
Regimento Interno e Manual de Normas e Procedimentos;
XXIX - Executar estratégias de articulação externa com a comunidade. Órgãos e
entidades públicas e privadas, em assuntos de interesse da Prefeitura;
XXX - Executar as estratégias de articulação interna com as Secretarias;
XXXI - Coordenar campanhas de marketing para promoção das ações da Prefeitura
junto ao público externo;
XXXII - Elaborar campanhas de marketing interno;
XXXIII - Assessorar a Prefeitura junto aos Órgãos de imprensa;
XXXIV - Organizar arquivo de material audiovisual e documental, assegurando a
manutenção da memória da Prefeitura;

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 8.° - A Assessoria de Comunicação compete atuar como órgão de
comunicação oficial do Prefeito e Vice Prefeito na divulgação interna e externa das
ações da prefeitura, cabendo-lhe o seguinte:

I - Organizar entrevistas, conferências e debates através dos meios apropriados para
divulgação de assuntos de interesse da administração municipal;
II - Acompanhar as matérias de interesse da Prefeitura, divulgadas nos meios de
comunicação e organizar arquivos jornalísticos relacionados com atividades da
Prefeitura;
III - Organizar cerimonial de eventos, bem como, recepcionar visitas, autoridades e
hóspedes da Prefeitura Municipal;
IV - Acompanhar a tramitação dos projetos de Lei na Câmara Municipal, mantendo
um banco de dados sobre as respectivas matérias;
V - Assessorar o Prefeito, o Vice-Prefeito, demais dirigentes e assessores municipais
nos contatos políticos mantidos com parlamentares em geral;
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VI - Articular-se com o líder do Prefeito e com a bancada partidária na Câmara
Municipal, visando a aprovação de matérias legislativas da gestão municipal;
VII - Analisar a conjuntura política-partidária do Município, apresentando relatório
mensal ao Prefeito, para orientá-lo sobre sua atuação;
VIII- Coordenar os trabalhos do Comité de Gestão Participativa, secretariando as
reuniões e acompanhando o cumprimento dos compromissos assumidos;
IX - Executar outras atribuições correlatas.

SECÃO III

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 9.° - À Procuradoria Geral do Município, compete representar o Prefeito
nas ações judiciais e promover assistência jurídica ao Prefeito e dirigentes de
Unidades Organizacionais da Prefeitura, cabendo-lhe o seguinte:
I - Assessorar o Prefeito e os órgãos municipais em questões de direito e legislação,
para que o executivo municipal possa cumprir sua missão constitucional e atingir
seus objetivos;
II - Organizar e manter atualizado o banco de dados com os registros de seus
pareceres e decisões judiciais, bem como, a legislação, doutrina e jurisprudência da
Prefeitura Municipal;
III - Representar a Prefeitura em juízo ou fora dele, na defesa de seus interesses;
IV Efetuar análise de documentos e processos, emitir parecer e elaborar
documentos jurídicos pertinentes à sua área de atuação;
V -- elaborar ou apreciar minutas, contratos, convénios, acordos, propostas de
mensagens, projetos de lei, decretos e demais documentos de interesse da
Prefeitura;
VI • • Realizar estudos quanto à adoção de medidas de natureza jurídica, em
decorrência da legislação geral ou especial, ou de jurisprudência firmada;
VII - Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas
legislativas, constitucional, fiscal, administrativas e outras;
VIII - Assessorar as comissões de sindicância e de processo administrativo disciplinar;
IX - Integrar comissão de inquérito, mediante indicação do Prefeito;
X - Organizar e manter atualizado ementário da legislação pertinente à Prefeitura;
XI - Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza jurídica, de interesse
da Prefeitura;
XII - Manter controle sistemático sobre contatos, convénios e acordos firmados entre
a Prefeitura e outras entidades públicas ou privadas, alertando sobre prazos de
vigência e demais cláusulas contratuais de interesse das unidades administrativas
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diretamente envolvidas, providenciando atualização, prorrogação, renovação e
outras medidas cabíveis;
XIII - Acompanhar os procedimentos da área de licitação da Prefeitura;
XIV Acompanhar os procedimentos relativos a processos encaminhados ao
Tribunal de Contas dos Municípios;
XV - Manter intercâmbio com outras Prefeituras, Universidades, Institutos de Pesquisas
e Órgãos especializados, visando ao aprimoramento técnico-jurídico da Prefeitura;
XVI - Executar outras atividades correlatas.

SECÃO IV

CONTROLADORIA PÚBLICA

Art. 10.° - À Controladoria compete assessorar o Prefeito nas Atividades de
auditoria e controle interno da Prefeitura, analisando e apresentando parecer sobre
os documentos e procedimentos de todos os processos administrativos, cabendo-lhe
0 seguinte:
1 - Fiscalizar os atos e procedimentos administrativos verificando o cumprimento dos
preceitos estabelecidos;
II - analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras, emitindo parecer
conclusivo ou solicitando informações;
III - Examinar e se pronunciar sobre prestação de contas do exercício social, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias.
IV - Requisitar, para exames, livros e documentos de natureza financeira ou contábil;
V - Elaborar e encaminhar ao Prefeito para aprovação o Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna;
VI - Realizar auditorias de natureza contábil, financeira e orçamentaria, analisando
os balanços e demonstrações financeiras, à luz do plano de contas aprovado,
verificando saldos, autorizações e comprovantes;
VII Efetuar análises nos controles, procedimentos e sistemáticas contábeis,
financeiras e orçamentarias, com vistas a sua racionalização e simplificação;
VIII - Realizar auditoria de natureza patrimonial, envolvendo o acompanhamento
dos planos de desativação e baixa dos bens móveis e imóveis, bem como da
efetivação dos procedimentos para esse fim;
IX - Efetuar a conciliação entre os controles patrimoniais e a distribuição física dos
bens no âmbito das unidades Administrativas
X - Realizar exame das medidas de segurança e proteção dos bens da Prefeitura
contra roubos e danos de qualquer natureza;
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XI -- Efetuar averiguação do estado de conservação dos bens, assim como dos
contratos de manutenção firmados e garantias;
XII - Efetuar aferição dos inventários patrimoniais;
XIII - Realizar auditorias de natureza administrativa atentando, principalmente, para
a avaliação e aferição do cumprimento de normas internas, bem como das
emanadas de órgãos da esfera federal e estadual;
XIV Avaliar a performance dos sistemas computadorizados, bem como as memórias
dos cálculos aplicados nos programas que manipulam valores;
XV -- Efetuar aferição nos Processos de contratação e aquisição de materiais e
serviços, de acordo com a legislação vigente;
XVI - Aferir os controles de estoques e ressuprimentos de materiais de consumo das
Secretarias, confrontado-os com os estoques físicos existentes nos almoxarifados;
XVII - Executar outras atribuições correlatas designadas pelo Prefeito.

CAPITULO II

DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

SECÃO l

DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Art. 11 - Compete à Secretaria de Infra-Estrutura, planejar, coordenar e
acompanhar a elaboração e execução das obras civis e de saneamento, e de
desenvolvimento urbano, realizando suas ações através dos núcleos que lhe são
subordinados.

SUBSEÇÃO l

DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 12 - Ao Departamento de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos compete:

I - Gerenciar a elaboração e execução de projetos de construção e conservação
de obras públicas;
II - Coordenar a execução de políticas de urbanização social dos logradouros
públicos, planejando e acompanhando a realização das obras públicas;
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III - Analisar os projetos de construção e reconstrução de obras particulares, dando
parecer e aprovação;
IV -- Realizar fiscalização das obras particulares e obras públicas executadas por
empresas contratadas, tomando providências à irregularidades;
V - Elaborar registros relativos as obras contratadas, fazendo constar ocorrências
sobre prazos, condições de pagamento e outras observações que sejam
necessárias;
VI - Articular-se com o Núcleo de administração Tributária, para fins de recolhimento
das taxas e emolumentos que recaírem sobre os alvarás;
VII - Projetar, orçar, executar e medir os serviços e obras de viação que lhe forem
atribuídos, incluindo levantamentos topográficos, calçamentos, obras de arte,
reformas, conservação e demais atividades correlatas;
VIII - Proceder medição final de todas as obras executadas, seja por administração
direta ou empresas contratadas, informando os processos de pagamento aos
interessados;
IX - Proceder a fiscalização de obras públicas, acompanhando os cronogramas de
execução e tomando as medidas necessárias ao seu efetivo cumprimento;
X -- Preparar os desenhos, projetos, mapas, plantas e gráficos necessários para
execução de obras, inclusive trabalhos de topografia pertinentes;
XI - Elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das
obras;
XII - - Fornecer autorização para o Núcleo de Administração Tributária emitir o
"Habite-se";
XIII • Proceder numeração de prédios novos e daqueles cuja numeração foi
alterada, em decorrência de atos do poder público municipal;
XIV Elaborar e implementar normas que regulamentam as edificações,
loteamentos e zoneamento do Município;
XV -- Coordenar a execução dos serviços de afastamento de avenidas, ruas e
construções, conservação de estradas municipais;
XVI - Executar as atividades de vigilância e manutenção dos logradouros públicos;
XVII -- Planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas no Cemitério
Público, provendo à manutenção dos equipamentos necessários ao seu bom
funcionamento;
XVIII Coordenar as atividades de distribuição de água potável, realizando
também, a manutenção de poços profundos, cacimbas e chafarizes públicos;
XIX - Executar a manutenção das instalações elétricas dos prédios da Prefeitura,
praças e logradouros do Município;
XX - Executar outras atribuições correlatas.
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SUBSEÇÃO II

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

Art. 13 - Ao Departamento de Projetos, Engenharia e Fiscalização Compete:

I - Coordenar a execução e cumprimento das diretrizes do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano - PDDU;
II - Fiscalizar o cumprimento das leis de delimitação da zona urbana, parcelamento
do solo, zoneamento urbano e sistemas viários;
III - Efetuar estudos visando a constante atualizaçâo do PDDU;
IV - Fiscalizar a construção de obras particulares e execução dos loteamentos, de
acordo com o disposto no PDDU;
V Realizar pesquisas e investigações relacionadas com a localização das
atividades comerciais e institucionais nos bairros da cidade;
VI - Inspecionar as linhas viárias do Município promovendo as medidas necessárias à
sua conservação;
VII - Fiscalizar o parcelamento, o uso e a ocupação do solo, com base na legislação
específica;
VIII -- Articular-se com o Núcleo de Infra-Estrutura, para fins de fiscalização da
legislação urbanística do município, aplicando aos infratores, as penalidades
previstas em lei;
IX - Sugerir planos de urbanização das praças da cidade;
X - Elaborar projetos para o Município, nos campos de infra-estrutura (energia, rede
de água e esgoto, estradas, rede de equipamentos públicos), de acordo com o
Plano de Estruturação Urbana;
XI - Fiscalizar e acompanhar projetos de desenvolvimento urbano de interesse da
Municipalidade;
XII - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Art. 14 - Ao Departamento de transporte compete:

I - Coordenar as atividades de tráfego e transporte urbano do Município;
II - Planejar e implementar, em concordância com o órgão gestor estadual, o
sistema de funcionamento do Terminal Rodoviário quando houver.
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III - Proceder fiscalização dos ônibus, caminhões e demais veículos de transporte de
carga e passageiros do Município, levando-se em consideração a legislação em
vigor;
IX - Executar outras atribuições correlatas.

SECÃO II

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA

Art. 15 - Compete Secretaria de Educação, Cultura, planejar, coordenar e
acompanhar a política de educação, exercendo as atividades de supervisão e
orientação pedagógica às escolas, além das atividades culturais e desportivas,
através dos núcleos que lhe são subordinados.

SUBSEÇÃO l

DO NÚCLEO DE ENSINO

Art. 10 - A assessoria de Educação Básica compete:

I - elaborar o Plano Municipal de Educação, onde constem bases e diretrizes da
educação municipal, observadas a legislação vigente;
II -- Elaborar, de acorde com as diretrizes e os programas gerais fixados para o
sistema municipal de educação, normas pedagógicas destinadas ao ensino
fundamental ensino especial e infantil;
III - Elaborar planos de trabalhos, segundo a proposta pedagógica, estabelecendo
os dias letivos e horas-aula previstas para o período letivo;
IV - Promover o controle e acompanhamento pedagógico com visitas sistemáticas
às escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino especial e educação
de adultos, em observância às normas pedagógicas e aos planos de trabalhos de
cada escola;
V- Estabelecer parâmetros para o alcance da relação adequada entre o número
de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do
estabelecimento de ensino;
VI - Manter com os órgãos regionais, estaduais e federais de coordenação e
acompanhamento do ensino uma interação contínua, no que se refere a
informação, orientação, estabelecimento de metas, dentre outras, visando o
desenvolvimento do ensino;



ITATIRA
ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPA DE ITATIRA

VII - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento
escolar;
VIII - Promover oficinas de trabalho com diretores de escolar e professores, para
acompanhamento e avaliação das ações previstas;
IX - Organizar o quadro do magistério público municipal e desenvolver ações no
sentido de habilitar, capacitar e acompanhar os profissionais da área, promovendo
a integração entre eles, sobretudo, à sua valorização pessoal e profissional;
X - Propor ao Secretário, a contratação de professores, quando tal medida se fizer
necessária, respeitadas as limitações orçamentarias;
XI - Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício,
utilizando também, para isto, os recursos de educação à distância;
XII - Manter organizado e atualizado o cadastro de professores contendo as
informações de interesse da Secretaria;
XIII - Desenvolver técnicas de recursos audiovisuais e produzir materiais didáticos
necessários ao desempenho das atividades de ensino;
XIV - Orientar e receber propostas de novos convénios a serem celebrados entre o
município e entidades públicas ou particulares na área de educação;
XV - Executar outras atribuições correlatas.

SUBSEÇÃO II

DO NÚCLEO DE APOIO ÀS ESCOLAS

Ait 17 - Ao Núcleo de Apoio às Escolas compete:

I - Coordenar e acompanhar o trabalho pedagógico e didático desenvolvido nas
unidades escolares, observando a proposta pedagógica e o plano de trabalho
estabelecidos;
II - Estabelecer normas para o funcionamento das instituições de educação infantil e
ensino fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada, bem como zelar
para que tais normas sejam cumpridas;
III - Prover o quadro de professores, pessoal administrativo e recursos instrucionais
necessários ao bom desempenho dos trabalhos na escolas municipais;
IV - Acompanhar as atividades das escolas, visando assegurar o cumprimento dos
dias letivos e horas-aula estabelecidos, bem como, as disciplinas incluídas nos
currículos;
V - Manter o controle sistemático dos itens distribuídos às unidades escolares;
VI - Zelar pelo correto armazenamento e distribuição do material didático destinado
às escolas;



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPA DE ITATIRA

VII - Supervisionar as unidades escolares, na correia aplicação do material recebido,
bem como, todos os registros decorrentes desta atividade;
VIII - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração
da sociedade com a escola;
IX - Acompanhar as atividades desenvolvidas nas unidades de educação infantil e
pré-escola, visando o desenvolvimento integral da criança;
X - Outras atividades correlatas definidas pelo Secretário.

SUBSEÇÃO III

DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 18 - Ao Núcleo de Administração e Finanças compete:

I - Escriturar a contabilidade e registros necessários ao controle de informações
educacionais;
II Controlar os registros contábeis dos recursos destinados à Secretaria de
Educação;
III - Colaborar na elaboração do censo educacional, com informações relativas ao
Município;
IV - Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do Município, ao
sistema nacional de avaliação do rendimento escolar, observada a legislação
vigente;
V - Elaborar os balancetes e relatórios financeiros e encaminhar à apreciação do
Conselho Municipal de Educação;
VI - Manter atualizados os dados referentes a número de alunos matriculados,
evadidos, reprovados e transferidos em cada unidade escolar;
Vil - Manter atualizados os dados referentes ao número de professores, grau de
instrução, série que leciona e escola em que está lotado;
VIII - Manter atualizados os dados referentes às unidades escolares, contendo
endereço, números de salas e número de Servidores;
IX - Manter aíualizados os dados referente ao cadastro pessoal dos alunos;
X - Proceder os registros, cadastro e controle de pessoal lotado na Secretaria de
Educação;
XI - Controlar a frequência dos funcionários da Secretaria;
XII -Controlar e consolidar a escala de férias dos funcionários e comunicar às
entidades de origem quando se tratar de disposição;
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XIII - Encaminhar a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, os processos de
compras a serem efetuadas para suprir carências da Secretaria de Educação, de
conformidade com a legislação vigente;
XIV - Exercer controle dobre a tramitação de documentos, bem como, receber,
registrar, encaminhar, arquivar e conservar todos os documentos de interesse da
Secretaria e da educação municipal;
XV • - Adquirir, quando autorizado, os materiais de consumo e permanente de
utilização dos setores da educação;
XVI Responsabilizar-se pelo recebimento, armazenamento e distribuição de
material, destinado a Secretaria e às unidades escolares.
XVII - Manter estoque mínimo dos materiais e produtos essenciais utilizados pelos
Núcleos da Secretaria;
XVIII - Proceder os registros, tombamento e controle dos bens móveis pertencentes à
Secretaria, mantendo-os atualizados;
XIX - Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos serviços de conservação,
vigilância e limpeza, reparo técnico de aparelhos, reformas, ampliações e execução
de prédios da Secretaria;
XX - Acompanhar e controlar o abastecimento, lavagem e lubrificação de veículos
da Secretaria;
XXI - Verificar e acompanhar p funcionamento e o uso das instalações hidráulicas e
elétricas da Secretaria, providenciando reparos e manutenções, quando
necessários;
XXII - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO IV

DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Art. 19-Ao Departamento da Educação Básica compete:

I - Zelar pela aprendizagem e aproveitamento dos alunos matriculados nas escolas
públicas municipais;
II - Prestar apoio ao estudante, através da distribuição de material didático,
merenda escolar e fardamento;
III - Manter controle sistemático dos materiais distribuídos aos alunos;
IV - Zelar pelo carreto armazenamento, controle e distribuição da merenda escolar;
V - Supervisionar as unidades escolares, na correta preparação e distribuição da
merenda escolar;
VI Prestar atendimento educacional especializado aos educando com
necessidades especiais;
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VII - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO V

DO DEPARTAMENRTO DE CULTURA

Art. 20 - Ao Departamento de Cultura compete:

I - Elaborar o Plano Municipal de Cultura, destacando as principais ações a serem
implementadas;
II - Promover concursos de prémios para atividades artísticas e culturais;
III - Incentivar a criação e manutenção de museus, teatros e equipamentos culturais;
IV - Administrar o património histórico, artístico e cultural do município;
V -- Incentivar a criação de grupos folclóricos, teatros, cinema, música e artes
plásticas;
VI » Promover a participação do município em eventos artísticos e culturais de
caráter popular;
VII - Promover campanhas de incentivo à cultura para a comunidade;
VIII -- Colaborar com os demais órgão municipais em todas as campanhas de
desenvolvimento intelectual que mereçam o apoio da administração principal;
IX - Desenvolver ações para captação de projetos culturais e artísticos para o
Município, com base na lei de incentivos à cultura;
X - Incentivar o esporte amador e profissional no Município;
XI - Estimular o desenvolvimento do esporte e lazer, através de promoção de
campeonatos, gincanas esportivas, visando o incremento da atividade desportiva;
XII - Prestar auxílio as Entidades Esportivas, Associações, quando necessário;
XIII - Incentivar o lazer como forma de promoção social;
XIV - Executar outras atividades correlatas.

SECÃO III

DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 21 - À Secretaria de Saúde compete planejar, coordenar e acompanhar a
política de promoção de saúde preventiva e curativa no Município, podendo
constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços de saúde
que lhes correspondam, desenvolvendo suas atribuições através dos núcleos que lhe
são subordinados.
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SUBSEÇÃO l

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Art. 22 - À Assessoria de Planejamento, Controle e Avaliação compete:

I - Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos para a área de
saúde pública municipal;
II - Coordenar o Sistema de Informações em Saúde, procedendo levantamento,
análise e consolidação dos dados e informações, segundo normas estabelecidas
pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde;
III - Garantir a alimentação permanente e regular das informações em Saúde, no
banco de dados nacional, de acordo com o que estabelece o Ministério da Saúde
e Conselho Municipal de Saúde;
IV - Estabelecer normas e rotinas de trabalho quanto ao planejamento, controle e
avaliação das ações relacionadas à saúde;
V- Propor parâmetros para a programação da assistência ambulatorial e hospitalar,
acompanhando e avaliando sua execução;
VI - Proceder a elaboração de normas técnicas, estabelecimento de padrões de
qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
VII - Assessorar o Secretário da Saúde na definição de política, diretrizes e planos de
saúde, a serem implementados no Município;
VIII - - Definir recursos, metodologia e instrumentos adequados à realização de
auditoria analítica e operacional no âmbito do sistema de saúde municipal;
IX - Analisar os resultados obtidos em decorrência de suas ações, propor medidas
corretivas e interagir com outras áreas da administração visando o pleno exercício
das atribuições do gestor municipal;
X - Acompanhar a qualidade dos serviços de saúde no âmbito municipal, prestando
assessoramento técnico, quando necessário;
XI - Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - Controlar os procedimentos técnicos e administrativos referentes à realização
dos serviços e à ordenação dos respectivos pagamentos, mantendo rigoroso
monitoramento da regularidade e da fidedignidade dos registros de produção e
faturamento dos serviços;
XIII - Elaborar relatório anual de gestão, encaminhando para aprovação aos órgãos
competentes;
XIV - Executar outras atribuições correlatas.
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SUBSEÇÃO II

DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Alt 23 - Ao Núcleo de Vigilância à Saúde compete:

I - Executar as ações básicas de vigilância sanitária, incluídas no Piso Básico de
Vigilância Sanitária (PBVS);
II - Proceder avaliação permanente do impacto das ações do sistema sobre as
condições de saúde dos seus munícipes e sobre o meio ambiente;
IN - Fiscalizar e controlar alimentos, água e bebidas para consumo humano, sangue
e hemoderivados, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos;
IV - Participar das ações de controle e fiscalização da produção, guarda, transporte
e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
V - Executar as ações de epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências
mórbidas, decorrente de causas externas, como acidentes, violências e outras
incluídas no Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD);
VI -- Fiscalizar as condições de exercício dos profissionais, ocupações técnicas e
auxiliares, relacionadas diretamente com a saúde;
VII - Fiscalizar e inspecionar as condições de produção, extração, armazenamento,
transporte, distribuição e manuseio de substâncias e produtos de interesse da saúde;
VIII -- Elaborar ações de controle e investigação sanitária e epidemiológica, no
sentido de combater as endemias e epidemias de doenças transmissíveis e não
transmissíveis que afetam a população;
IX - Intervir nas agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre à saúde
humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para
controlá-las;
X Elaborar normas técnicas complementares para execução de ações de
vigilância sanitária, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde;
XI -- Recolher, consolidar e analisar os boletins de notificação compulsória, bem
como os dados referentes a óbitos materno-infantil, além de outros do interesse do
município;
XII - Planejar, executar, avaliar, controlar e gerenciar as atividades de assistência
farmacêutica;
XIII •• Estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação das
ações básicas de assistência farmacêutica no âmbito municipal;
XIV - - Armazenar adequadamente os insumos farmacêuticos e imunobiológicos,
observando as normas de estocagem;
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XV - Estabelecer sistema de distribuição adequado, de forma a atender plenamente
a demanda por medicamentos;
XVI - Avaliar o consumo dos medicamentos das unidades de saúde, de acordo com
o nível de complexidade e capacidade instalada, observando a demanda
atendida e não atendida;
XVII - Executar outras atribuições correlatas.

SUBSEÇÃO III

DO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Art. 24 - Ao Núcleo de Coordenação de Unidades de Saúde compete:

I - Gerenciar as unidades de saúde próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive
de referência;
II - Organizar as unidades sob gestão pública municipal (estatais, conveniadas e
contratadas), introduzindo a prática de cadastramento dos usuários do SUS, com
vistas à vinculaçâo da clientela e sistematização da oferta de serviços;
III - Coordenar e controlar a execução dos programas e atividades desenvolvidas
nas unidades de saúde;
IV - Desenvolver as atividades de acompanhamento e controle das ações
ambulatoriais e de internação hospitalar a serem prestadas pelas unidades públicas
e privadas integrantes do Sistema Único de Saúde -SUS;
V - Realizar a supervisão e fiscalização das ações e serviços de saúde a rede pública
e complementar do sistema local;
VI » Autorizar previamente, procedimentos médicos a serem realizados na rede
conveniada e contratada;
VII - Manter cadastro completo e atualizado das unidades prestadoras de serviços
de saúde sob sua gestão, sejam próprias, contratadas ou conveniadas, segundo
normas do Ministério da Saúde;
VIII • Analisar documentos e relatórios referentes aos serviços prestados pelas
unidades assistenciais;
IX - Colaborar com as áreas de vigilância epidemiológica e sanitária, no que se
refere a investigação e notificações;
X - Avaliar e emitir parecer sobre as condições de funcionamento da unidade de
saúde;
XI - Executar outras atividades correlatas.
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SUBSEÇÃO IV

DO NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 25 - Ao Núcleo de Apoio Administrativo compete:

I - Gerenciar as atividades referentes às finanças, pessoal, materiais, transporte,
manutenção e controle financeiro;
II Manter controle sobre as receitas e despesas da Secretaria, através de
instrumentos próprios, separados ou em conjunto com o Núcleo competente da
Prefeitura;
III - Escriturar a contabilidade e registros necessários ao órgão de saúde;
IV -- Controlar os recursos destinados ou arrecadados pela Secretaria de Saúde,
mantendo registro atualizado desta atividade;
V - Elaborar os balancetes e relatórios financeiros e encaminhar para apreciação do
Conselho Municipal de Saúde - CMS;
VI - Acompanhar a execução financeira no âmbito da Secretaria de Saúde;
VII - Proceder os registros, cadastros e controle do pessoal lotado na Secretaria de
Saúde;
VIII - Acompanhar e controlar a frequência dos Servidores e encaminhar ao Núcleo
de Controle e Desenvolvimento de Pessoal da Prefeitura, para elaboração da folha
de pagamento;
IX - Informar, quando solicitado, sobre lotação, movimentação, transferência e
outras informações relacionadas aos Servidores, para o cumprimento das normas e
legislação pertinentes a pessoal;
X - Adquirir quando autorizado, os materiais de consumo e permanente para a
Secretaria de Saúde e unidades assistenciais;
XI Responsabilizar-se pelo recebimento, armazenamento e distribuição dos
materiais, equipamentos e produtos aos órgãos da Secretaria, bem como manter o
controle da documentação;
XII -- Manter estoque mínimo dos materiais e produtos essenciais utilizados pelos
Órgãos da Secretaria;
XIII - Proceder registro, tombamento e controle atualizado dos bens móveis
pertencentes a Secretaria ou a ela vinculados;
XIV - Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos serviços de conservação,
vigilância, limpeza, reparo técnico de aparelhos, reformas, ampliação, execução e
construção de prédios da área de saúde;
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XV - Promover o conservação e manutenção das ambulâncias e outros transportes
utilizados na Secretaria;
XVI - Acompanhar e controlar o abastecimento, lavagem e lubrificação dos veículos
utilizados pela Secretaria de Saúde;
XVII - Elaborar e controlar a escala dos motoristas lotados na Secretaria;
XVIII - Executar outras atividades correlatas;

Art. 26 - Fica revogado o inciso VI do art. 2° da Lei Municipal 616/2012.

SUBSEÇÃO V

DO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS

Art. 27 - Compete ao Núcleo de Coordenação dos Programas Especiais:
I - elaborar e executar as atividades de controle de Zoonoses e doenças
epidemiológica, observada as diretrizes estadual e federal sobre o assunto;
II - Elaborar ações de controle e investigação sanitária e epidemiológica, no sentido
de combater as endemias de doenças transmissíveis e não transmissíveis que afetam
a população;
III - Coordenar os programas de prevenção das Doenças sexualmente transmissíveis,
DST's;
IV •• Exercer o controle sobre os casos de hanseníase, tuberculose, diabetes e
hipertensão no Município;
V - Coordenar o programa de combate à carências nutricionais;
VI Planejar, implantar e acompanhar a política de ações do serviço de
odontologia no Município;
VII - Implantar, acompanhar e avaliar as campanhas de saúde bucal desenvolvidas
no Município;
VIII - Executar outras atividades correlatas.

SECÃQ IV

DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 28 - A Secretaria da Assistência Social, compete planejar, coordenar e
acompanhar a política social, voltada para o fortalecimento do exercício da
cidadania, apoiando as iniciativas de organização das comunidades, como
também o atendimento aos segmentos especiais, visando a melhoria da qualidade
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de vida da população, desenvolvendo suas ações através dos núcleos que lhe são
subordinados.

SUBSEÇÃO l

DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA

Art. 29 - Ao departamento de Assistência Social Básica compete:

I - Incentivar a criação de associações comunitárias nos distritos e localidades do
município, controlando e apoiando suas atividades, no intuito de promover a
participação consciente da população, na administração municipal;
II - Implantar instrumentos para efetivação de uma gestão colegiada, que permite
articulação entre a sociedade civil organizada e o poder local, bem como, a
integração com os Conselhos Municipais;
III - Promover a educação social no Município, através de reuniões, seminários e
campanhas educativas com as entidades comunitárias;
IV -- Apoiar estudos e projetos que visem o desenvolvimento local, sugerindo e
estimulando a participação dos membros líderes de comunidade, no planejamento
municipal;
V - Promover ações que estimulem o desenvolvimento do espírito de associativismo
e solidariedade da população;
VI - Apoiar as comunidades no seus esforços de auto-organização nos movimentos
políticos, económicos e sociais;
VII - Prestar apoio às comunidades, na elaboração e execução de projetos que
sejam de interesse coletivo;
VIII - Prestar assessoria técnica quanto ao esclarecimento de normas estabelecidas
peto Conselho Municipal de Assistência Social, a serem seguidas pelas entidades
comunitárias;
(X - Gerenciar as atividades destinadas à população carente, através do adequado
funcionamento dos centros sociais, oficinas e outros equipamentos sociais criados no
Município;
X - Fortalecer o desenvolvimento do Município, através de elaboração de projetos e
apoio técnico às ações comunitárias;
XI -- Apoiar as associações comunitárias do Município na busca de suas justas
reivindicações;
XII - Manter atualizado o cadastro de todas as organizações não governamentais,
associações comunitárias, entidades de assistência social públicas e privadas,
sindicatos e similares, atuantes no Município, para estudo e avaliação de possíveis
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convénios da Secretaria do Trabalho e Ação Social, com instituições a nível estadual
e federal;
XIII - Garantir à população do Município as informações necessárias sobre os direitos
do consumidor;
XIV - Promover com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, Desporto e
Lazer, projetos de educação para a cidadania, com maior atenção para a
população carente;
XV - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO II

DO NÚCLEO DE APOIO AO EMPREGO E A RENDA

Art.30 - Ao Núcleo de Apoio ao Emprego e Renda, compete:

I - Apoiar a criação e fortalecimento de unidades individuais e comunitárias, dos
setores de produção e comercialização da economia local;
II - Incentivar as ações voltadas para implantação de centrais de compra e venda
comunitárias, assim como a prestação de serviços para divulgação, assistência
técnica, capacitação de mão-de-obra, garantia de preços mínimo, redução de
intermediários e similares;
III - Apoiar as atividades de capacitação de mão-de-obra em oficinas, micro e
pequenas empresas, possibilitando a capacitação e inserção no mercado de
trabalho à população de baixa renda;
IV - Divulgar os cursos, através dos meios de comunicação de massa, incentivando
a população a participar dos programas de qualificação profissional;
V - Realizar pesquisas sobre as condições de vida e trabalho no Município, com o
objetivo de desenvolver programas habitacionais para a população carente;
VI - Propor celebração de contratos e convénios com entidades públicas e
particulares, visando alocação da mão-de-obra local;
VII - Manter uma política de ação que promova a organização e a gestão da
produção de bens e serviços, com a participação do poder público, entidades
privadas e comunidades organizadas;
VIII - Promover campanhas de esclarecimentos à população, sobre a importância
das atividades produtivas para o desenvolvimento do Município;
IX - Garantir às famílias carentes o acesso à linha de crédito especial, geradora de
ocupação e renda;
X - Executar programas de qualificação de mão-de-obra para as comunidades;
XI - Coordenar e acompanhar os programas ligados ao apoio ao crédito, junto às
comunidades do Município;
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XII Estimular o mercado consumidor dos produtos das pequenas unidades
produtivas, através de contatos com entidades consumidoras em potencial;
XIII - Acompanhar os relatórios, balancetes, balanços e demonstração do resultado
do exercício, a serem encaminhados à apreciação do Conselho Municipal de
Assistência Social;
XIV - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DO NÚCLEO DE APOIO A SEGMENTOS ESPECIAIS

Art. 31 - Ao Núcleo de Apoio à Segmentos Especiais compete:

I - Promover a assistência devida a segmentos especiais da população carente, tais
como, idosos e portadores de deficiência física;
II - Promover o atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco;
III - Assistir aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário
ou permanente;
IV Atender aos casos de comprovada carência, através de doações e
encaminhamentos aos órgãos competentes para supri-las;
V - Assistir à população de baixa renda na aquisição de produtos e equipamentos
de uso indispensável e inacessíveis ao seu poder aquisitivo;
VI -- Executar ações comunitárias emergenciais, juntamente com a defesa civil,
prestando assistência às populações atingidas por calamidades e/ou que se
encontrem temporariamente em situação de risco, de modo a reintegra-las em seu
contexto social;
VII - Promover em parceria com a Secretaria de Saúde, programas de prevenção
de drogas e doenças sexualmente transmissíveis;
VIII - Promover em parceria com a Secretaria de Educação, programas de
atividades esportivas e culturais;
IX - Avaliar periodicamente a prestação de serviços de assistência à vida e seus
resultados, com o objetivo de planejar as ações futuras e definir as prioridades
sociais do Município;
X - Promover o atendimento social através de creches, grupos de idosos, crianças e
adolescentes em situação de risco;
XI Prestar apoio à gestante, no período pré-natal, com alimentação,
medicamentos e outros benefícios, bem como o que se refere a programas de
atendimento e orientação à maternidade e à infância;
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XII - Orientar e promover a legalização do cidadão através de documentos
pessoais;
XIII - Manter convénios com órgãos municipais, estaduais, federais e com entidades
privadas, visando a criação e a manutenção de serviços imprescindíveis à vida da
comunidade, tais como creches, centros comunitários, centros sociais e similares,
criação e manutenção de programas de alimentação e saúde ao carente, à
gestante, à criança e ao idoso pobre, dentre outros que possam ser necessários;
XIV - Distribuir auxílio funeral, auxílio natalidade, cestas básicas, roupas e outros
benefícios de caráter solidário e eventual;
XV - Executar outras atividades correlatas.

SECÃO V

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPREENDEDORISMO

Art. 32 - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Económico e
Empreendedorismo, coordenar e acompanhar a política de desenvolvimento
económico nas áreas da indústria, agricultura, comércio e serviços, desenvolvendo
suas ações através dos núcleos que lhe são subordinados.

SUBSEÇÃO l

DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Art. 33 - Ao Departamento de Indústria e comércio, compete:

I - Incrementar ações de incentivo a investidores internos para implantação de
pequenas e micro empresas;
II - Prestar apoio técnico na elaboração de projetos de pequenas e micro empresas;
III - Promover articulação junto às entidades especializadas, com o Sistema Nacional
de Emprego (SINE), Centro Vocacional Tecnológico (CVT) e outras entidades da
área, a fim de proporcionar cursos de qualificação à comunidade;
IV - Efetuar levantamentos e análises das demandas em relação às necessidades de
qualificação profissional da população;
V - Criar alternativas de emprego através do incentivo a implantação de projetos
geradores de renda;
VI - Manter atualizados o cadastro dos projetos na área de produção desenvolvidos
no Município, bem como, dos projetos de produção económica, cadastro de
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entidades do Estado ou particulares, que atuam no apoio ao desenvolvimento de
atividades produtivas no Município;
VII - Executar outras atividades correlatas;
VIII - Incrementar ações de incentivo a investidores internos para implantação de
pequenas e micro empresas na área comercial;
IX - Prestar apoio técnico na elaboração de projetos de investimentos na aíividade
comercial;
X Promover estudos de viabilidade e Pesquisa de novas técnicas, para o
crescimento das empresas comerciais;
XI - Apoiar as atividades desenvolvidas pela Câmara de Dirigentes Lojistas do
Município;
XII- Prestar apoio técnico à investidores externos e internos;
XIII - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DO NÚCLEO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Art. 34- Ao Núcleo de Agricultura e Abastecimento, compete:

I • Estudar e propor normas sobre métodos de auxílio ao produtor rural, em
articulação com os órgãos estaduais e federais;
II - Incentivar a iniciativa privada, em programas de promoção ao desenvolvimento
agropecuário no Município;
III - Manter contatos com entidades particulares e públicas, no sentido de
desenvolver e estimular programas de desenvolvimento rural, especialmente quanto
à política de cooperativismo;
IV - Desenvolver campanhas junto aos agricultores e manter programas de incentivo
à mecanização agrícola;
V - Desenvolver política de aquisição de sementes agrícolas e matrizes, promovendo
a sua distribuição aos agricultores e pecuaristas;
VI - Estimular o desenvolvimento de culturas hortifrutigrangeiras e incentivar a política
de mercado de seus produtos;
VII - Coordenar as atividades de abastecimentos de produtos agropecuários no
Município;
VIII - Executar outras atividades correlatas.
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SUBSEÇÃO IV

DO NÚCLEO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Art. 35- Ao Núcleo de Turismo e Meio Ambiente compete:

I • Elaborar projetos de preservação das áreas nativas, florestais e outras de
preservação ambiental existentes no Município;
II - Analisar projetos de investimentos em obras de infra-estrutura e outras, dando
parecer sobre sua viabilidade, quanto aos impactos ambientais resultantes da
implantação destes projetos;
III Firmar parceria com a Secretaria de Educação do Município, visando
desenvolver ações conjuntas para educação ambiental nas escolas do ensino
tundarnental;
IV Promover a fiscalização par ao cumprimento de normas de proteção,
recuperação, controle e utilização racional dos recursos ambientais;
V - Promover campanhas junto à comunidade visando difundir o programa de
educação ambiental e consequente melhoria da qualidade de vida;
VI - Realizar estudos sobre poluição sonora e da atmosfera, promovendo ações de
controle ambiental;
VII -- Proceder a coleta de amostra de água dos rios, açudes, lagoas e outros
mananciais para análise dos níveis de poluição;
VIII - Adotar medidas técnicas e administrativas que visam combater a poluição
atmosférica, sonora e aquática do Município;
IX - Realizar arborização dos logradouros públicos, providenciando o plantio e o
tratamento das espécies que mais atendam às condições locais;
X Combater as pragas e doenças vegetais nos espaços verdes sob sua
administração;
XI - Estimular a implantação de equipamentos destinados a atividade turística no
Município;
XII - Fomentar e promover a exploração de equipamentos turísticos no Município;
XIII - Promover a manutenção e conservação dos equipamentos turísticos;
XIV - Promover a implantação de um sistema de informações turísticas, visando ao
desenvolvimento da atividade turística;
XV - Elaborar material informativo contendo informações institucionais e turísticas do
Município;
XVI - executar outras atividades correlatas.
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CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

SECÃO l

DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 36 - À Secretaria de Administração e Finanças compete, planejar,
coordenar e acompanhar as atividades de apoio às demais Secretarias, nos
assuntos de administração de material e património, recursos humanos, serviços
gerais e finanças, desenvolvendo suas ações através dos núcleos que lhe são
subordinados.

SUBSEÇÃO l

DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 37 - Ao Departamento de Recursos Humanos compete:

I - Realizar as atividades relacionadas ao recrutamento, seleção, admissão,
nomeação, promoção, exoneração, reintegração e afastamento de Servidores;
II Executar as atividades relativas à folha de pagamento, emissão de
contracheques, direitos e benefícios, além de registro funcional dos Servidores;
III - Preparar a concessão e o encaminhamento do pagamento de diárias e ajudas
de custo dos Servidores;
!V - Manter atualizada as informações do cadastro funcional dos Servidores;
V - Efetuar o levantamento das informações necessárias à avaliação de
desempenho dos Servidores visando à sua promoção por mérito, conforme o Plano
de Cargos, Carreiras e Salários;
VI - Manter atualizada a lotação dos Servidores no Quadro de Pessoal do Plano de
Cargos e Carreiras e Salários da Prefeitura;
Vil - Executar os programas de benefícios e assistência social dos Servidores;
VIII - Orientar os Servidores quanto aos seus direitos e deveres, como também, nas
solicitações de vantagens e benefícios, de acordo com a legislação vigente;
IX - Emitir certidões de tempo de serviço e outras declarações de natureza funcional
solicitadas pelo Servidores;
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X - Orientar e fiscalizar a aplicação do Estatuto dos Servidores, do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários, da legislação federal e de outros atos normativos nas atividades
de pessoal dos órgãos municipais;
XI - Providenciar os instrumentos necessários à posse dos Servidores concursados
para cargos efetivos e os nomeados para cargos comissionados;
XII Providenciar a inspeção médica para admissão, concessão de licença,
aposentadorias e outros fins legais dos Servidores;
XIII - Proceder a atualização dos dados cadastrais, para efeito de expedição das
carteiras funcionais e crachás de identificação dos Servidores;
XIV - Realizar pesquisa de clima organizacional para diagnosticar o grau de
insatisfação dos Servidores no ambiente de trabalho, relatando os fatos e as causas
identificadas, bem como, propondo soluções alternativas para os problemas;
XV - Promover a integração de Servidores novos no ambiente de trabalho, assim
como, proceder a sua readaptação, conforme legislação vigente;
XVI - Elaborar em conjunto com os órgãos municipais, a escala de férias dos
Servidores;
XVII - Colaborar na elaboração da proposta orçamentaria municipal, na parte
relativa a despesa com pessoal;
XVIII - Preparar a documentação necessária ao recolhimento de encargos sociais e
imposto de renda pessoa física, bem como, outras consignações feitas na folha de
pagamento;
XIX - Propor e acompanhar a execução de campanhas, programas de benefícios e
outras atividades que visem a melhorar a qualidade de vida dos Servidores;
XX - Identificar as carências de treinamento e desenvolvimento, propondo a
realização de cursos que atendam às necessidades e os objetivos dos diversos
Órgãos Municipais;
XXI - Manter contato com instituições de treinamento, visando obter programações
de cursos, período de realização, preços e outras informações que possam ser úteis
à elaboração do Plano de Treinamento e Capacitação da Prefeitura;
XXII - Manter atualizados os registros dos treinamentos realizados, carga horária,
conteúdo programático e pessoal participante;
XXIII - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇAO II

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÓNIO

Art. 38 - Ao departamento de controle de Material e Património, compete:
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I - Gerenciar as atividades de compras, estocagem, distribuição e tombamento dos
bens de consumo e permanentes da Prefeitura;
II - Manter os materiais do Almoxarifado em adequadas condições ambientais,
observando as normas de organização e segurança dos estoques;
IN - Distribuir os materiais do estoque de acordo com as normas para requisição;
IV -- Proceder a atualização diária nos estoques de materiais do Almoxarifado,
informando ao Secretário de Administração e Finanças as necessidades de
reposição;
V -Executar procedimentos de recebimento, distribuição, controle de saldos e
movimentos dos materiais de consumo e permanente;
VI - Realizar auditorias periódicas de estoques no Almoxarifado;
VII - Efetuar verificações nos Órgãos Municipais para conferir se os bens patrimoniais
existentes conferem com aqueles relacionados nos respectivos termos de
responsabilidade;
VIII •• Proceder a incorporação de bens patrimoniais no cadastro de bens da
Prefeitura;
IX - Realizar estatísticas de consumo dos diversos materiais recebidos e distribuídos,
visando estabelecer níveis de estoque adequados em relação as demandas;
X - Receber notas de entrega e as faturas dos fornecedores, encaminhando-as à
Tesouraria, com as declarações de recebimentos e aceitação do material;
XI - Fornecer aos órgãos municipais os materiais regularmente requisitados para os
diversos serviços;
XII - Revisar todas as requisições no que concerne à nomenclatura e as
especificações, solicitando aos órgãos requisitantes quaisquer dados julgados
necessários a melhor caracterização do material pedido, segundo padrões
adotados pela Prefeitura e constantes do catálogo de materiais;
XIII - Manter atualizado o cadastro de fornecedores da Prefeitura;
XIV - Proceder as aquisições de materiais, de acordo com a legislação vigente e
obedecendo as normas específicas estabelecidas pela Prefeitura;
XV - Realizar o acompanhamento das compras, principalmente quando se tratar de
processo de licitação ou aquelas de entrega parcelada;
XVI - Atualizar sistematicamente o cadastro de bens patrimoniais, controlando as
movimentações realizadas e emitindo novos Termos de Responsabilidade;
XVII •• Realizar inventários de materiais em estoque e dos bens patrimoniais de
acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura, identificando aqueles que
estão faltando ou foram danificados, comunicando o fato ao Secretário de
Administração e Finanças, a fim de apurar responsabilidades;
XVIII - Relacionar os materiais e bens patrimoniais considerando obsoletos ou
inservíveis, comunicando o fato ao Secretário de Administração e Finanças, para
que seja dada uma destinação conveniente;
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XIX - Controlar as baixas de bens patrimoniais, bem como a saída e a entrada
daqueles que se destinam a serviços de manutenção externos;
XX - Executar medidas administrativas necessárias à aquisição e alienação de bens
patrimoniais imobiliários;
XXI - Fiscalizar a observância das obrigações contratuais assumidas por terceiros, em
relação ao património da Prefeitura;
XXII - Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DO NÚCLEO DE SERVIÇOS GERAIS

Art. 39 - Ao Núcleo de Serviços Gerais, compete:

I - Organizar as atividades de recepção ao público, informando e orientando
visitantes, autoridades, fornecedores e usuários, encaminhando-os às diversa áreas
da Secretaria;
II - Executar as atividades de recebimento, protocolo, triagem e distribuição de
processos e documentos destinados às diversas unidades administrativas da
Prefeitura;
III Operar os serviços telefónicos, providenciando sempre junto à unidades
competente a manutenção preventiva e corretiva do sistema;
IV - Realizar inspeção periódica nos veículos da Prefeitura e providenciar os reparos
que fizerem necessários;
V - Controlar a tramitação de processos, informando sobre a sua localização atual,
quando solicitado;
VI - Manter o arquivo em condições de organização e segurança para que os
documentos sejam facilmente localizados e preservados durante sua validade;
VII - Realizar controle de abastecimento de veículos;
VIII - Racionalizar o uso dos transportes de acordo com as prioridades de cada
Secretaria;
IX - Proceder o registro e controle dos veículos de uso da Prefeitura;
X - Promover a conservação e recuperação dos veículos;
XI - Efetuar o controle de reprodução de documentos, fornecendo mensalmente as
estatísticas de utilização do material e equipamentos;
XII - Realizar as atividades referentes a serviços de manutenção, conservação e
segurança de bens patrimoniais da Prefeitura;
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XIII -- Realizar diretamente ou através de serviços de terceiros, as atividades de
manutenção preventiva e corretiva de prédios, máquinas, equipamentos e
instalações de acordo com as metas estabelecidas pela Prefeitura;
XIV - Executar o serviço de limpeza interna e externa dos prédios e instalações das
Secretarias;
XV - Acompanhar a execução de contratos de limpeza, vigilância, manutenção,
transporte e outros de responsabilidade da Secretaria, quando se tratar de serviços
terceirizados;
XVI - Promover a instalação e a manutenção atualizada de quadros indicadores e
de avisos ao público sobre as atividades, obrigações, horários e prazos de seu
interesse, bem como, de placas indicadoras dos nomes dos órgãos da Prefeitura;
XVII - Apurar as causas de multas aplicadas aos veículos, providenciando o
ressarcimento da quantia pelo motorista infrator, conforme o caso;
XVIII - Providenciar o licenciamento, emplacamento e pagamento do seguro dos
veículos municipais;
XIX - Executar outras atividades correlatas;

SUBSEÇÃO IV

DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

Art. 40 - Ao Departamento de Tributação e Divida ativa compete:

I - Proceder à cobrança de impostos e taxas municipais;
II - Efetuar cobrança de aluguéis de imóveis pertencentes à Prefeitura;
III - Cadastrar feirantes, barraqueiros, ambulantes e outros similares;
IV - Elaborar e manter atualizado o cadastro imobiliário e de atividade económica
do Município;
V - Emitir guias de recolhimento dos tributos municipais, enviando a seus respectivos
destinatários;
VI - Expedir guias para contribuição de melhorias, coleta de lixo, abate de animais
no matadouro municipal, abertura de pavimentação, recolhimento de entulhos,
ocupação do solo e liberação de animais apreendidos;
VII - Organizar e manter atualizado o cadastro de contribuintes do 1SS;
VIII - Informar os processos referentes à situação fiscal dos contribuintes e fornecer
certidões respectivas;
IX Arrecadar tributos e orientar os contribuintes no cumprimento de suas
obrigações;
X - Efetuar o lançamento e a arrecadação dos impostos e taxas municipais;
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XI -• Fiscalizar os contribuintes para evitar a sonegação e a evasão de rendas,
aplicando sanções aos infratores;
XII -Divulgar, através dos meios de comunicação de massa, as datas e prazos para
recolhimento dos impostos municipais;
XIII - Proceder a baixa dos pagamentos efetuados pelo contribuinte, mantendo o
arquivo atualizado;
XIV - Orientar os contribuintes sobre suas obrigações fiscais, tanto pelo atendimento
pessoal, como através da publicação de editais e avisos nos jornais e campanhas
em emissoras de rádio e televisão;
XV - Manter a guarda dos documentos de arrecadação;
XVI -- Inscrever na dívida ativa e manter atualizados os registros individuais dos
devedores da Prefeitura, encaminhando as informações para contabilização pelo
órgão competente;
XVII - Expedir certidões de dívida ativa para cobrança judicial;
XVIII -- Proceder a cobrança amigável da dívida ativa e, encerrados os prazos
regulamentares, encaminhar as certidões para cobrança judicial;
XIX - - Emitir os alvarás de licença para instalação de empresas e de serviços
profissionais;
XX - Informar os processos relacionados com a cobrança da dívida ativa;
XXI - Proceder a baixa dos débitos liquidados;
XXII - Proceder a arrecadação e o controle das rendas patrimoniais;
XXIII - Fixar e alterar os limites das zonas e setores fiscais;
XXIV - Executar outras atividade correlatas.

SUBSEÇÃO V

DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Art. 41 - Aos Departamentos de Tesouraria e Contabilidade, compete:

I - Conferir e visar toda a documentação financeira e contábil produzida pelas
unidades administrativas da Prefeitura;
II - Orientar a classificação contábil das receitas e despesas, a emissão de
empenhos e a execução da contabilidade;
III - Executar as atividades referentes a pagamentos e recebimentos diretamente ou
através da rede bancária;
IV - Controlar a execução financeira e orçamentaria em relação aos valores
inicialmente previstos;
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V - Emitir cheques ou ordens bancárias destinadas a pagamentos de fornecedores e
demais credores da Prefeitura, para serem assinadas pelo Tesoureiro e pelo
Secretário de Administração e Finanças;
VI • • Coordenar o levantamento da documentação relativa aos balancetes e
demonstrações contábeis dentro do prazo previsto;
VII - Elaborar diariamente o movimento de caixa;
VIII - Manter organizados contratos e outros documentos de responsabilidade
financeira da Prefeitura;
IX - Realizar a conferência, classificação e registro contábil dos documentos de
receita e despesa da Prefeitura;
X - Organizar e manter um sistema de registro destinado ao controle da execução
orçamentaria;
XI - Organizar e manter arquivo da documentação contábii e dos processos pagos
no exercício atual e anterior, obedecendo a um sistema de classificação, de modo
a facilitar a utilização imediata das informações ou verificação de auditorias;
XII - Elaborar, em conjunto com a Assessoria e Desenvolvimento Institucional, a
proposta orçamentaria do Executivo Municipal;
XIII - Realizar estimativas das dotações orçamentarias das Secretarias;
XIV - Efetuar o registro contábil dos bens patrimoniais;
XV - Organizar mensalmente os balancetes do exercício financeiro ativo e passivo
orçameníário;
XVI - Manter controle da contas bancárias, conferi-las e conciliar os extratos de
contas correntes fornecidos pelos bancos;
XVII - Proceder o pagamento de despesas, conforme cronograma de desembolso
autorizado pelo Prefeito;
XVIII - Emitir relatórios de receita e despesas;
XIX - Emitir periodicamente o relatório de contas a pagar;
XX - Informar aos fornecedores e demais credores da Prefeitura sobre os
pagamentos realizados;
XXI - Manter sob sua guarda e responsabilidade, numerários, cheques, cauções e
documentos de propriedade da Prefeitura;
XXII - Manter contatos com bancos e outras instituições financeiras para tratar de
assuntos de competência do Núcleo;
XXill Movimentar as contas bancárias, juntamente com o Secretário de
Administração e Finanças;
XXIV- Efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias;
XXV - Realizar o pagamento de juros e amortizações de empréstimos contraídos
pela Prefeitura;
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XXVI - Proceder o balanço de todos os valores da Tesouraria, efetuando sua tomada
de contas sempre que entender conveniente e, obrigatoriamente, no último dia útil
de cada exercício financeiro;
XXVII -- Emitir relatórios mensais informando sobre empenhas, cheques e ordens
bancárias emitidos, pagamento efetuados e controle de despesas;
XXVIII Levantar, na época própria, o balanço geral da Prefeitura, com os
respectivos quadros demonstrativos;
XXIX - Efetuar o empenho prévio das despesas da Prefeitura;
XXX - Fornecer, quando solicitados, elementos para abertura de créditos adicionais;
XXXI Comunicar ao Secretário de Administração e Finanças, o possível
esgotamento ou insuficiência de dotações orçamentarias e de crédito;
XXXII - Acompanhar as diligências determinadas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios e por outros órgãos de auditoria;
XXXIII - Executar outras atividades correlatas.

DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÉNIOS E PRESTAÇÕES DE
CONTAS

Art. 42 - Aos Departamentos de ACOMPANHAMENTO DE CONVÉNIOS E
PRESTAÇÕES DE CONTAS, compete:

I- Acompanhar a execução de convénios firmados com outras esferas de
governo,

II- Acompanhar as vigências dos mesmos,
III- Prestar contas de parcelas percebidas pelo Município,
IV- Manter em plena vigência os prazos pactuados,
V- Arquivar vias de prestações de contas
VI- Arquivar vias de termos de convénios.

TITULO IV

DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

CAPÍTULO l

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHEMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Art. 43 - O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de
Fundeb é um órgão consultivo, deliberativo e controlador das ações e políticas da
Rede de Educação Básica, financiadas com recursos do FUNDEB.
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CAPÍTULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 44 - O Conselho Municipal de Alimentação Escolar tem suas
competências, prerrogativas, composição e normas de funcionamento.

CAPÍTULO III

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 45 - O Conselho Municipal de Saúde tem suas competências,
prerrogativas, composição e normas de funcionamento definidas em lei específica.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 46 - O Conselho Municipal de Assistência Social tem suas competências,
prerrogativas, composição e normas de funcionamento definidas em lei específica.

TÍTULO V

DAS EQUIPES DE TRABALHO

CAPÍTULO ÚNICO

DA CONCEPÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

Art. 47 - O modelo de gestão, baseia-se nos princípios de administração por
célula, onde as atividades são desenvolvidas por equipes de trabalho, organizadas
em núcleos.

Art. 48 - A equipe é responsável pela execução das tarefas em todas as suas
etapas, de forma integral, contribuindo para a agilidade dos processos e eficácia
do sistema.

Art. 49 - As equipes são orientadas por um coordenador, remunerado para
este fim, com a função de planejar e supervisionar a execução das tarefas.
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Art. 49 - U Núcleo poderá ter caráter permanente ou provisório dependendo
da natureza dos projetos e atividades desenvolvidas, assim como as equipes de
trabalhos dentro dos núcleos.

TÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

CAPÍTULO l

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

Art. 50 Compete privativamente ao Prefeito:

I - Representar o Município em juízo e fora dele;
II - Exercer a direçõo superior da Administração Pública Municipal;
III - Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica;
IV - Sancionar, promulgar e fazer públicas as leis aprovadas pela Câmara e expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - Vetar projetos de lei total ou parcialmente;
VI - Enviar a Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentarias e o
orçamento anual do Município;
VII - Editar medidas provisórias na forma da Lei Orgânica;
VIII - Dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal, na
forma da lei;
IX - Remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião de
abertura de sessão legislativa, expondo a situação do Município e solicitando
providências que julgar necessárias;
X - Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do gozo legal, as contas do
Município referente ao exercício anterior;
XI - Prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais na
forma da lei;
XII -- Decretar nos termos legais desapropriação por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social;
XIII - Celebrar convénios com entidades públicas ou privadas para realização de
objetos de interesse do Município;
XIV - Prestar à Câmara Municipal, dentro de 10 (dez) dias, as informações solicitadas
podendo o prazo ser prorrogado, a pedido, pela complexidade da matéria ou pela
dificuldade de obtenção dos dados solicitados;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPA DE ITATIRA

XV - Entregar à Câmara Municipal, no prazo legal os recursos correspondentes às
suas dotações orçamentarias;
XVI - Solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos,
bem como fazer uso da guarda municipal, na forma da lei;
XVII - Decretar calamidade pública quando ocorrer atos que a justifiquem;
XVIII - Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal;
XIX -- Fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos, bem como
daqueles explorarados pelo próprio Município, conforme critérios estabelecidos na
legislação municipal;
XX - Requerer a autoridade competente a prisão administrativa de servidor público
omisso ou remisso na prestação de contas dos recursos financeiros públicos;
XXI - Dar condições de trabalho aos policiais militares, para bem executarem a sua
missão;
XXII - Dar denominação a próprios municipais e logradouros públicos;
XXIII - Superintender a arrecadação dos tributos a preços, bem como a guarda e a
aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das
disponibilidades orçamentarias ou dos créditos autorizados pela Câmara Municipal;
XXIV - Aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convénios, bem
como relevá-las quando for o caso;
XXV •- Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e comm
membros da comunidade;
XXVI - Resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que
lhe forem dirigidas;

§ 1.° - O Prefeito Municipal poderá delegar as atribuições previstas nos incisos
XXIII, SS1V e XXVI deste artigo.

§ 2.° - O Prefeito Municipal, poderá, a qualquer momento, segundo seu único
critério, evocar a si a competência delegada a outros.

CAPÍTULO II

DOS ASSESSORES E SECRETÁRIOS

Art. 51 - Os Assessores e Secretários Municipais têm as seguintes atribuições
específicas:

I - Administrar a Assessoria ou Secretaria e representá-lo em ato público;
II - Assessorar o Prefeito em assuntos da competência das Assessorias ou Secretarias;
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III - Rever e encaminhar estudos e análises realizadas sob a responsabilidade dos
Órgãos das Assessorias ou Secretarias;
IV - Distribuir encargos entre seus colaboradores;
V - Articular-se com os demais Órgãos da Prefeitura, buscando soluções conjuntas
para os problemas coietivos;
VI - Apresentar relatórios sobre as aíividades das Assessorias ou Secretarias;
VII - Fazer cumprir as metas estabelecidas no Plano de Ação da Prefeitura relativa à
sua área de atuação;
VIII - Ordenar a realização de sindicâncias e inquéritos administrativos e aplicar
penas, salvo a de demissão;
IX - Expedir atos normativos e instruções de trabalho;
X - Opinar nos pedidos de férias dos servidores lotados na Assessoria ou Secretaria;
XI - Aprovar o plano de trabalho da Assessoria ou Secretaria;
XII - Despachar e assinar as certidões expedidas pela Assessoria ou Secretaria;
XIII - Participar das reuniões do Comité de Gestão Participativa;
XIV - Participar das decisões do Prefeito e demais Secretários;
XV - Manter atualizados os procedimentos e instruções dos sistema relativos a sua
área de competência;
XVI - Executar outras atividades designadas pelo Prefeito.

CAPITULO III

DOS COORDENADORES DE NÚCLEOS

Art. 52 - Os Coordenadores de Núcleos têm as seguintes atribuições
específicas:

I - Distribuir os encargos entre as equipes de trabalho, provendo as condições
necessárias para a execução dos trabalhos;
II - Orientar, controlar e acompanhar as tarefas distribuídas a sua equipe, bem
como, as instruções de trabalho respectivas;
III - Propor ao Secretário de sua pasta, ações visitando a melhoria contínua dos
serviços executados;
IV - Prestar assistência ao Secretário de sua pasta, nos assuntos relacionados com as
atividades do Núcleo;
V -• Elaborar escalas de férias do pessoal lotado no Núcleo, submentendo ao
Secretário;
VI - Formular diretrizes e elaborar sistematicamente, programas nas suas respectivas
áreas de atuação;
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VII - Participar das reuniões do Comité de Gestão Participativa;
VIII - Acompanhar as atividades de treinamento de sua equipe de trabalho;
IX - Preparar relatórios das atividades desenvolvidas pelo seu Núcleo, encaminhado
ao Secretário para apreciação;
X - Executar outras atividades designadas peio Secretário.

CAPÍTULO IV

DOS COORDENADORES DE EQUIPE

Art. 53 - Os Coordenadores de Equipe têm as seguintes atribuições específicas;

I - Prestar assistência ao seu superior imediato no estudo e encaminhamento dos
assuntos de especialidade de sua equipe;
II - Distribuir, entre seus colaboradores, as tarefas de responsabilidade da equipe;
III -Supervisionar a execução dos trabalhos a cargo de sua equipe;
IV - Zelar pela disciplin e pelo cumprimento das tarefas;
V - Realizar estudo da melhoria dos métodos de trabalho e implantar novas rotinas
que visem a racionalização dos trabalhos;
VI - Articular-se com o Coordenador de Núcleo e com o Secretário, para sugerir a
normalização de novas rotinas de trabalho, bem como cursos e treinamentos que
visem a melhoria do desempenho da sua equipe;
VII - Executar outras atividades designadas pelo Coordenador no Núcleo respectivo.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.54 - Nos termos desta fica instituído os Cargos de Provimento em Comissão
demonstrados no anexo l desta Lei.

Art.55 - Os titulares de cargos comissionados terão substitutos eventuais, nas
ausências ou impedimento, designado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art.56 - O Poder Executivo poderá instituir por Lei de sua iniciativa, aprovada
pela Câmara Municipal, Conselhos Municipais, sem personalidade jurídica própria,
regulamentando-lhes as finalidades, competência e atribuições, composição,
organização e funcionamento e normas de atuação.
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Art.57 - As dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento e os casos omissos
serão resolvidos pela Assessoria de Desenvolvimento Institucional ou por esta
submentido ao Prefeito Municipal quando extrapolarem suas atribuições.

Art.58 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos
retroativos a 1° de janeiro de 2013.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 22 de janeiro de 2013

António AlrjflfUie da Silva
Prefeito Municipal
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RELAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO l DA LEI MUNICIPAL N°

GABINETE
CARGO

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CARGOS

1

1

1

SALÁRIO

R$ 2.500,00

R$1.800,00

R$ 2,500,00

REPRES.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL

R$2.500,00

R$1.800,00

R$2.500,00

SECRETARIA DE SAÚDE
CARGO

SECRETÁRIO EXECUTIVO
NÚMERO DE CARGOS

1
SALÁRIO

R$1.250,00
REPRES.

R$ 0,00
TOTAL
R$1.250,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL

CARGO
SECRETÁRIO EXECUTIVO
DIRETOR DE DEFESA CIVIL

NÚMERO DE CARGOS
1
1

SALÁRIO
R$1.250,00

R$ 678,00

REPRES.
R$ 0,00
R$ 0,00

TOTAL
R$1.250,00

R$ 678,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CARGO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO MATERIAL PATRIMÓNIO
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

FISCAL DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

NÚMERO DE CARGOS
1

2

1

2

SALÁRIO
R$ 500,00

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 678,00

REPRES.

R$1.500,00

R$ 0,00

TOTAL

R$ 2.000,00
R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 678,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CARGO

SECRETÁRIO EXECUTIVO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Chefe no Núcleo de Limpeza Pública

NÚMERO DE CARGOS
1
2
5

SALÁRIO
R$1.250,00

R$ 678,00
R$ 678,00

REPRES.
R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL
R$1.250,00

R$ 678,00
R$ 678,00

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO

SECRETÁRIO EXECUTIVO
NUMERO DE CARGOS

1

SALÁRIO

R$1.250,00

REPRES.

R$ 0,00
TOTAL
R$1.250,00



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA V
CARGO

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Diretor Geral
Diretor Pedagógico

Diretor Administrativo

Supervisor

Coordenador

Orientador

Secretária Escolar

•NÚMERO DE CARGOS

1

6

6

6
6
6
6
6

SALÁRIO

R$1.250,00

R$1.356,00

R$1.356,00

R$1.356,00

R$1.356,00

R$1.356,00

R$1.356,00

R$1.356,00

REPRES.

R$ 0,00
R$ 750,00

R$450,00

R$405,00

R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 300,00
R$ 250,00

TOTAL

R$1.250,00

R$2.106,00

R$1.806,00

R$1.761,00

R$1.656,00

R$1.656,00

R$1.656,00

R$1.606,00

SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE
CARGO

SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE
NUMERO DE CARGOS

1
SALÁRIO

RS 2. 500,00
REPRES.

R$ 0,00
TOTAL
R$2.500,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPREENDEDORISMO
CARGO

SEC. DE DESEN. ECONÓMICO E EMPREENDEDORISMO
NUMERO DE CARGOS

1
SALÁRIO

R$ 2.500,00
REPRES.

R$0,00
TOTAL
R$2.500,00

SECRETARIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
CARGO

SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
NUMERO DE CARGOS

1
SALÁRIO

R$2.500,00
REPRES.

R$ 0,00
TOTAL
R$ 2.500,00


