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LIMA & GOMES CONTABILIDADE LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.198.715/0001-40, com sede na Rua Torquato Morei-
ra Dutra, 50 - Vila Nova - Afonso Cláudio - ES - CEP: 29600000, 
neste ato representada pelo Sr. EDSON DIAS LIMA, portador do 
CPF nº 017.014.467-40 e da Carteira de Identidade nº 1.014.502-
ES., adiante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente Termo de Aditamento, que se regerá pelas 
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação 
do contrato acima mencionado pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 18 de dezembro de 2014, com vencimento 
previsto para o dia 18 de dezembro de 2015,

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação terá o valor 
global de R$66.054,00(sessenta e seis mil e cinquenta e quatro 
reais ), sendo o valor mensal de R$ 5.504,50 (cinco mil , quinhen-
tos e quatro reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato origi-
nal, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) teste-
munhas.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 17 de dezembro 
de 2014.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

WILSON BERGER COSTA

Prefeito Municipal

Contratante

LIMA & GOMES CONTABILIDADE LTDA-ME

EDSON DIAS LIMA

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 

02) ____________________________

Afonso Cláudio

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084-14
Publicação Nº 6115

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2014

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitu-
ra Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, com 
fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, bem como no 
parecer da Procuradoria do Município de Afonso Cláudio, constan-
te da Solicitação nº592/2014, protocolizado sob o 011599/2014, 
conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação da em-
presa AVEMAR MATERIAL ELETRICO LTDA no valor global 
de R$5.400,00 (cinco mil, quatrocentos reais), para despesa com 
aquisição de materiais elétricos , necessários para iluminação de-
corativa do natal , a serem utilizados na Praça Aderbal Galvão , 
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Afonso Cláudio, ES, 17 de dezembro de 2014.

Jonas Caliman Bragatto

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 084/2014, constante do 
Processo nº 011599/2014, para realização da Contratação.

Fonte de Recursos : 1201.1512200122.13133903000000 Ficha 
0451 Fonte : 10000000 – Recursos Ordinários. 

Afonso Cláudio, ES, 17 de dezembro de 2014.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO 002-14 REFERENTE AO CONTRATO 
Nº 127-12

Publicação Nº 6095

TERMO ADITIVO Nº 002

Termo de aditamento ao Contrato nº 000127/2012, que 
entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, ES, e a 
empresa LIMA & GOMES CONTABILIDADE LTDA-ME.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 000127/2012, 
de acordo com Oficio nº 220/2014, da Secretaria Municipal de 
Finanças, protocolizado sob o nº 011782/2014, em conformidade 
com o que dispõe Tomada de Preços nº 029/2012, de acordo com 
o parecer da Douta Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, de um lado o Município de Afonso 
Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, 
com sede estabelecida na Praça da Independência, 341, Centro, 
nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. 
Wilson Berger Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, por-
tador do CPF sob o nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, resi-
dente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 2º andar 
- Bairro João Duarte Manso, adiante denominado simplesmente 
CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de outro lado a empresa 
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Social e Trabalho 

SIGNATÁRIO DETENTOR: DISMA COMÉRCIO DE EMBALAGENS 
LTDA ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua J 323 QD 45 LT A1 - Manoel 
Plaza - Serra - , CEP: 29.160-420.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação ini-
cial.(1ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de material descartável para atender a Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Trabalho .

Item Material Un. Marca Quant. Preço 
Unitário

01

Guardanapo de papel, aprox 
230 x 220 mm, branco, pct 
c/50 un, de acordo c/ nor-
mas ABNT

un Mili 2.970 0,77

Valor Total: R$ 2.286,90 (Dois mil, duzentos e oitenta e seis reais 
e noventa centavos).

Aracruz, 17 de Dezembro de 2014

Naciene Luzia Modenesi Vicente

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PE N° 001, 
002 E 003/2015

Publicação Nº 6162

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 001/15

Objeto: Aquisição de medicamentos inscritos na REMUME.

Abertura das propostas: às 13h00min do dia 05/01/2015.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 05/01/2015.

Pregão Eletrônico nº002/15

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
de processamento de dados, instalação de rede lógica de dados na 
SEMHA e lançamento de Fibra ótica interligando a SEMHA à PMA.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 05/01/2015.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 05/01/2015.

Pregão Eletrônico nº 003/15

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação de ônibus para realizar o translado de produ-
tos rurais do município de Aracruz até o município de São Gonçalo 
- RJ.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 06/01/2015.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 06/01/2015.

Editais: disponibilizados nos Sites PMA: www.aracruz.es.gov.br e 
Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br

Email: pregao@aracruz.es.gov.br

Aracruz, 17 de Dezembro de 2014.

Aracruz

Prefeitura

2ºADITIVO AO CONVENIO Nº 035/2014 - FHMSC
Publicação Nº 6142

2º ADITIVO AO CONVENIO 035/2014 - FHMSC

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

CONVENENTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMI-
LO

PROCESSO Nº. 7.545/2014

DO OBJETO:

1.1. O presente termo tem por objetivo a transferência ao CONVE-
NENTE de recursos financeiros estabelecido na Portaria do Minis-
tério da Saúde de nº 1806, de 26 de agosto de 2014, que aprova 
o componente Hospitalar da Etapa II do Plano de Ação da Rede de 
Atenção às Urgências do Estado do Espírito Santo e aloca recursos 
financeiros para uma implantação – Bloco da Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

1.2. Em conformidade com o estabelecido na Portaria GM/MS nº 
2395, outubro de 2011 e Portaria MS 1806, de 26/08/2014, a qual 
estabelece o repasse ao CONVENENTE parcelas duodecimais de 
R$ 152.770,24 por meio do Fundo Municipal de Saúde, com efei-
tos financeiros a partir de outubro do ano corrente.

DAS ALTERAÇÕES:

Fica alterado o subitem 2.1. da Cláusula Segunda do 1º termo adi-
tivo do convênio originário nº 035/2014 para a seguinte redação: 
“2.1.- O valor estimado para a execução do convênio 035/2014, 
importará em R$ 5.780.736,32.”

Aracruz/ES, 15 de Dezembro de 2014.

Nalva Bernadete Barros de Amorim 

Secretária Municipal de Saúde

9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 381/2012
Publicação Nº 6092

9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE 
OBRAS Nº. 381/2012 PROCESSO Nº 4.996/2012

Partes: Município de Aracruz - ES, representado pela Secretária 
de Educação e a empresa AWM. Construções & Serviços LTDA ME.

Objeto: O presente instrumento tem por finalidade prorrogar por 
mais 45 (quarenta e cinco) dias, o prazo estipulado na Cláusula 
Primeira do 8° Termo Aditivo Contratual, contado a partir de seu 
vencimento, ou seja, em 17/12/2014.

Data da Assinatura: 08/12/2014

Aracruz, 17 de Dezembro de 2014

Acácia Gleci do Amaral Teixeira

Secretária de Educação 

ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2014 - DISMA 
COMÉRCIO DE EMBALAGENS (1ª PUBLICAÇÃO)

Publicação Nº 6171

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 145/2014 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.138/2014

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento 
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60 (sessenta) dias contados a partir da data de notificação do 
servidor, para instaurar o processo, observando que o prazo para 
a decisão não poderá exceder a 20 (vinte) dias da data do recebi-
mento e efetivação da defesa, conforme art. 198, inciso V, da Lei 
2.898 de 31/03/2006.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 12 de dezembro de 2014.

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABA-
LHO

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 251-
2014 VIA LUMENS - PROJETOR MULTIMÍDIA

Publicação Nº 6180

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 251/2014

PROCESSO Nº: 8165/2014 - Pregão Eletrônico nº 110/2014

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratada: VIA LUMEN'S AÚDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LT-
DA-EPP.

Objeto: Aquisição de projetor multimídia (data show) para desen-
volvimento dos trabalhos dos profissionais da Educação por meio 
do Programa Bolsa Família.

Prazo: O prazo será de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do termo de contrato.

Valor: R$ 6.690,00 (Seis mil, seiscentos e noventa reais).

Data de assinatura: 17/12/2014

 

Aracruz, 17 de Dezembro de 2014.

Naciene Luzia Modenesi Vicente

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 128/2014
Publicação Nº 6179

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Suprimentos no uso de suas atribuições legais, 
torna público a homologação do: 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº128/2014

Processo nº 14.020/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e 
internacional.

Empresa Vencedora: Ecos Turismo e Desenvolvimento.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$244.025,00 (duzentos e qua-
renta e quatro mil e vinte e cinco reais).

HOMOLOGADO EM: 17/12/2014

Aracruz, 17 de Dezembro de 2014.

André Coelho Silva

SEMSU

AVISO DE PRORROGAÇÃO 141/2014
Publicação Nº 6090

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP Nº 141/2014

Objeto: Contratação de empresa responsável por organização e 
apoio a eventos a serem realizado no Município de Aracruz.

O Pregoeiro do Município de Aracruz-ES torna público a todos os 
interessados que fica prorrogada a data de abertura do pregão 
acima citado, para fins de retificação no Edital.

Segue nova data de abertura:

Abertura das propostas: às 09h00min do dia 05/01/2015.

Inicio da disputa: às 09h30min do dia 05/01/2015.

Edital Retificado: disponibilizado no Site:

PMA: www.aracruz.es.gov.br e

Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br

Email: pregão@aracruz.es.gov.br

Aracruz, 17 de Dezembro de 2014.

Edson Wander Dambroz

Pregoeiro da PMA

PORTARIA Nº 001 DE 12-12-2014
Publicação Nº 6134

PORTARIA Nº 001, DE 12/12/2014

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABA-
LHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a Comissão Permanente de Sindicância, no-
meada pela Portaria n° 13.049 de 09/12/2014 a fim de instaurar 
o competente processo sindicante para apurar os fatos mencio-
nados na solicitação 3357 da Ouvidoria Pública Municipal com as 
ocorrências relacionados no anexo.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Sindicância terá o prazo de 
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CAMPO RECEITAS
PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS
SALDO

(a-c)
No Bimestre

(b)
%

(b/a)
Até o Bimestre

(c)
%

(c/a)

1
RECEITAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)

325.015.014,00 325.015.014,00 63.863.339,00 19,65 305.665.767,00 94,05 19.349.247,00

2 RECEITAS CORRENTES 317.490.189,00 317.490.189,00 63.316.006,00 19,94 300.704.346,00 94,71 16.785.843,00
3 RECEITA TRIBUTÁRIA 57.038.980,00 57.038.980,00 14.234.687,00 24,96 62.932.187,00 110,33 -5.893.207,00
4 Impostos 55.044.620,00 55.044.620,00 14.039.506,00 25,51 61.915.162,00 112,48 -6.870.542,00
5 Taxas 1.994.360,00 1.994.360,00 195.181,00 9,79 1.017.025,00 51,00 977.335,00
6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.802.620,00 12.802.620,00 2.433.278,00 19,01 9.417.224,00 73,56 3.385.396,00
8 Contribuições Sociais 7.015.000,00 7.015.000,00 1.538.861,00 21,94 5.059.310,00 72,12 1.955.690,00

9
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Contribuição de Iluminação Pública 5.787.620,00 5.787.620,00 894.417,00 15,45 4.357.914,00 75,30 1.429.706,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 56.334.940,00 56.334.940,00 14.558.270,00 25,84 57.963.172,00 102,89 -1.628.232,00
12 Receitas Imobiliárias 56.590,00 56.590,00 18.909,00 33,41 64.732,00 114,39 -8.142,00
13 Receitas de Valores Mobiliários 19.374.280,00 19.374.280,00 3.325.838,00 17,17 20.345.017,00 105,01 -970.737,00
14 Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
Receita Decorrente do Direito de Exploração de
Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Receita da  Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Outras Receitas Patrimoniais 36.904.070,00 36.904.070,00 11.213.523,00 30,39 37.553.423,00 101,76 -649.353,00
19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 RECEITA DE SERVIÇOS 16.377.380,00 16.377.380,00 2.681.375,00 16,37 13.202.762,00 80,62 3.174.618,00
29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 168.199.395,00 168.199.395,00 28.393.322,00 16,88 152.225.093,00 90,50 15.974.302,00
30 Transferências Intergovernamentais 166.509.508,00 166.509.508,00 27.701.447,00 16,64 150.404.646,00 90,33 16.104.862,00
31 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Transferências de Convênios 1.689.887,00 1.689.887,00 691.875,00 40,94 1.820.447,00 107,73 -130.560,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Pag. 1/ 27

RREO 5 BIM
Publicação Nº 6128
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35 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.736.874,00 6.736.874,00 1.015.074,00 15,07 4.963.908,00 73,68 1.772.966,00
37 Multas e Juros de Mora 2.213.408,00 2.213.408,00 180.572,00 8,16 1.171.623,00 52,93 1.041.785,00
38 Indenizações e Restituições 2.292.040,00 2.292.040,00 177.162,00 7,73 1.656.575,00 72,28 635.465,00
39 Receita da Dívida Ativa 1.201.426,00 1.201.426,00 477.740,00 39,76 1.528.570,00 127,23 -327.144,00

40
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Receitas Correntes Diversas 1.030.000,00 1.030.000,00 179.600,00 17,44 607.140,00 58,95 422.860,00
42 RECEITAS DE CAPITAL 7.524.825,00 7.524.825,00 547.333,00 7,27 4.961.421,00 65,93 2.563.404,00
43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
44 Operações de Crédito Internas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
45 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 ALIENAÇÃO DE BENS 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 73.950,00 18,96 316.050,00
47 Alienação de Bens Móveis 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 73.950,00 18,96 316.050,00
48 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.134.825,00 5.134.825,00 547.333,00 10,66 4.887.471,00 95,18 247.354,00
51 Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital 0,00 0,00 292.439,00 0,00 580.078,00 0,00 -580.078,00

52
Transferências de Instituições Privadas -  Rec.
Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Transferências do Exterior -  Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Transferências de Pessoas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Transferências de Outras Instituições  Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Transferências de Convênios - Rec. Capital 5.134.825,00 5.134.825,00 254.894,00 4,96 4.307.393,00 83,89 827.432,00

57
Transferências para o Combate à Fome - Rec.
Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60
Dívida  Ativa  Prov. da Amortiz. de Emp. e
Financiamentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 15.760.000,00 15.760.000,00 3.781.561,00 0,00 12.916.657,00 0,00 2.843.343,00
63 Receitas Intra-Orçamentárias 15.760.000,00 15.760.000,00 3.781.561,00 23,99 12.916.657,00 81,96 2.843.343,00
64 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 340.775.014,00 340.775.014,00 67.644.900,00 19,85 318.582.424,00 93,49 22.192.590,00

65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Operações de Crédito Internas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Operações de Crédito Externas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:
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70 Mobiliária - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Contratual - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =
(III+IV)

340.775.014,00 340.775.014,00 67.644.900,00 19,85 318.582.424,00 93,49 22.192.590,00

73 DÉFICIT (VI) - - - - - - -
74 TOTAL (VII) = (V+VI) 340.775.014,00 340.775.014,00 67.644.900,00 19,85 318.582.424,00 - -

75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

- 0,00 - - 0,00 - -

76 Superávit Financeiro - 0,00 - - 0,00 - -
77 Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 - - 0,00 - -

CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO

INICIAL
(d)

CRÉDITOS
ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(f) = (d+e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO

(f-g)No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.
Até o  Bimestre.

(g)
%

(g/f)

78
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

328.840.065,00 24.867.493,00 353.707.558,00 43.690.331,00 293.742.941,00 52.589.297,00 239.703.964,00 67,77 114.003.594,00

79 DESPESAS CORRENTES 283.721.323,00 17.329.956,00 301.051.279,00 40.402.714,00 267.976.252,00 48.134.115,00 225.815.536,00 75,01 75.235.743,00
80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.991.532,00 5.104.189,00 157.095.721,00 22.226.271,00 144.728.848,00 27.325.945,00 131.610.389,00 83,78 25.485.332,00
81 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000,00 200.000,00 250.000,00 0,00 140.000,00 22.127,00 121.288,00 48,52 128.712,00
82 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.679.791,00 12.025.767,00 143.705.558,00 18.176.443,00 123.107.404,00 20.786.043,00 94.083.859,00 65,47 49.621.699,00
83 DESPESAS DE CAPITAL 32.618.742,00 7.537.537,00 40.156.279,00 3.287.617,00 25.766.689,00 4.455.182,00 13.888.428,00 34,59 26.267.851,00
84 INVESTIMENTOS 26.671.742,00 8.226.537,00 34.898.279,00 3.287.617,00 20.859.502,00 3.651.692,00 10.096.212,00 28,93 24.802.067,00
85 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.947.000,00 -689.000,00 5.258.000,00 0,00 4.907.187,00 803.490,00 3.792.216,00 72,12 1.465.784,00
87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 - - - - - -
88 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
89 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 11.934.949,00 330.493,00 12.265.442,00 737.229,00 11.686.327,00 2.363.095,00 10.992.296,00 0,00 1.273.147,00
90 Despesas Intra-Orçamentárias 11.934.949,00 330.493,00 12.265.442,00 737.229,00 11.686.327,00 2.363.095,00 10.992.296,00 89,62 1.273.147,00
91 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 340.775.014,00 25.197.986,00 365.973.000,00 44.427.560,00 305.429.268,00 54.952.392,00 250.696.260,00 68,50 115.276.740,00

92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO (XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Dívida Mobiliária - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Outras Dívidas - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =
(X+XI)

340.775.014,00 25.197.986,00 365.973.000,00 44.427.560,00 305.429.268,00 54.952.392,00 250.696.260,00 68,50 115.276.740,00

100 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 67.886.164,00 - -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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101 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 340.775.014,00 25.197.986,00 365.973.000,00 44.427.560,00 305.429.268,00 54.952.392,00 318.582.424,00 - -

CAMPO ATO DECLARATÓRIO DATA DA PUBLICAÇÃO
MEIO DA PUBLICAÇÃO
(Diário Oficial, Edital, etc)

102

Os abaixo-assinados declaram que publicaram o
relatório cujos dados encontram-se resumidos neste
demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei
Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir   

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216
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CVA:
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CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO

(a-b)No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.
Até o Bimestre.

(b)
%

(b/total b)
%.

(b/a)

1
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)

328.840.064,00 353.707.558,00 43.690.331,00 293.742.941,00 52.589.297,00 239.703.964,00 95,62 67,77 114.003.594,00

2 00001 Legislativa 12.540.000,00 12.540.000,00 1.034.321,00 8.068.782,00 1.455.553,00 7.241.210,00 2,89 57,74 5.298.790,00
3 01031 Ação Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01032 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 01122 Administração Geral 12.540.000,00 12.540.000,00 1.034.321,00 8.068.782,00 1.455.553,00 7.241.210,00 2,89 57,74 5.298.790,00
6 00002 Judiciária 2.841.000,00 3.053.000,00 321.949,00 2.407.808,00 465.663,00 2.336.106,00 0,93 76,52 716.894,00
7 02061 Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 02062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 02122 Administração Geral 2.841.000,00 3.053.000,00 321.949,00 2.407.808,00 465.663,00 2.336.106,00 0,93 76,52 716.894,00
10 00003 Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 03091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 00004 Administração 34.876.404,00 35.705.730,00 3.848.172,00 31.270.905,00 5.627.612,00 27.013.898,00 10,78 75,66 8.691.832,00
14 04121 Planejamento e Orçamento 212.000,00 71.253,00 0,00 68.400,00 17.100,00 39.900,00 0,02 56,00 31.353,00
15 04122 Administração Geral 32.621.954,00 33.337.806,00 3.792.987,00 29.048.972,00 5.330.064,00 25.438.027,00 10,15 76,30 7.899.779,00
16 04123 Administração Financeira 400.200,00 965.271,00 22.102,00 949.009,00 98.624,00 922.393,00 0,37 95,56 42.878,00
17 04124 Controle Interno 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
18 04125 Normatização e Fiscalização 950.200,00 1.150.400,00 0,00 1.041.524,00 103.874,00 496.653,00 0,20 43,17 653.747,00
19 04126 Tecnologia da Informação 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00
20 04127 Ordenamento Territorial 502.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
21 04128 Formação de Recursos Humanos 37.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00
22 04129 Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 04130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 04131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 04303 Suporte Profilático e Terapêutico 150.000,00 170.950,00 33.083,00 163.000,00 77.950,00 116.925,00 0,05 68,40 54.025,00
26 00005 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 05151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 05152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 05153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 00006 Segurança Pública 526.150,00 1.458.461,00 209.486,00 1.449.989,00 209.486,00 558.630,00 0,22 38,30 899.831,00
31 06181 Policiamento 96.000,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,00
32 06182 Defesa Civil 30.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
33 06183 Informação e Inteligência 400.150,00 1.450.142,00 209.486,00 1.449.989,00 209.486,00 558.630,00 0,22 38,52 891.512,00
34 00007 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 07211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 07212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 00008 Assistência Social 7.375.105,00 11.224.844,00 619.121,00 7.664.348,00 1.403.280,00 6.051.983,00 2,41 53,92 5.172.861,00
38 08241 Assistência ao Idoso 65.401,00 326.745,00 16.335,00 172.359,00 42.984,00 88.487,00 0,04 27,08 238.258,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE  SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:
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39 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.018.180,00 895.912,00 135.275,00 763.015,00 167.871,00 661.255,00 0,26 73,81 234.657,00
41 08244 Assistência Comunitária 2.833.854,00 6.055.472,00 231.779,00 3.121.067,00 600.027,00 1.971.879,00 0,79 32,56 4.083.593,00
42 08000 Alimentação e Nutrição 150.000,00 95.838,00 38.109,00 40.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.838,00
43 08122 Administração Geral 3.286.230,00 3.818.545,00 195.168,00 3.543.275,00 584.132,00 3.313.961,00 1,32 86,79 504.584,00
44 08128 Formação de Recursos Humanos 21.440,00 32.332,00 2.455,00 24.336,00 8.266,00 16.401,00 0,01 50,73 15.931,00
45 00009 Previdência Social 28.158.000,00 28.158.000,00 5.562.113,00 22.077.226,00 3.848.359,00 16.896.299,00 6,74 60,01 11.261.701,00
46 09271 Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 09272 Previdência do Regime Estatutário 23.000.000,00 23.000.000,00 5.450.000,00 20.459.300,00 3.572.404,00 15.562.306,00 6,21 67,66 7.437.694,00
48 09273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 09274 Previdência Especial 158.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 28.163,00 138.279,00 0,06 87,52 19.721,00
50 09122 Administração Geral 5.000.000,00 5.000.000,00 112.113,00 1.459.926,00 247.792,00 1.195.714,00 0,48 23,91 3.804.286,00
51 00010 Saúde 50.673.171,00 55.529.810,00 10.051.554,00 50.251.463,00 8.870.347,00 42.912.861,00 17,12 77,28 12.616.949,00
52 10301 Atenção Básica 13.392.419,00 17.023.507,00 2.292.564,00 15.079.327,00 2.698.054,00 13.066.453,00 5,21 76,76 3.957.054,00
53 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.515.750,00 17.761.546,00 5.076.878,00 16.208.650,00 2.601.568,00 12.859.250,00 5,13 72,40 4.902.296,00
54 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.752.934,00 1.784.701,00 469.260,00 1.611.280,00 77.170,00 906.167,00 0,36 50,77 878.534,00
55 10304 Vigilância Sanitária 577.097,00 671.046,00 93.580,00 352.104,00 48.020,00 286.471,00 0,11 42,69 384.575,00
56 10305 Vigilância Epidemiológica 1.469.600,00 1.739.642,00 304.915,00 1.394.132,00 291.073,00 1.122.070,00 0,45 64,50 617.572,00
57 10306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 10121 Planejamento e Orçamento 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 10122 Administração Geral 15.964.671,00 16.549.368,00 1.814.357,00 15.605.970,00 3.154.462,00 14.672.450,00 5,85 88,66 1.876.918,00
60 10128 Formação de Recursos Humanos 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 00011 Trabalho 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 11332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 11333 Empregabilidade 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 11334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 00012 Educação 80.616.388,00 85.594.505,00 9.263.717,00 82.375.165,00 15.577.623,00 69.407.810,00 27,69 81,09 16.186.695,00
67 12361 Ensino Fundamental 48.932.132,00 51.120.968,00 5.493.773,00 50.025.924,00 9.570.853,00 42.009.500,00 16,76 82,18 9.111.468,00
68 12362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 12363 Ensino Profissional 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 12364 Ensino Superior 116.000,00 79.663,00 0,00 72.385,00 15.043,00 50.300,00 0,02 63,14 29.363,00
71 12365 Educação Infantil 23.279.487,00 25.918.322,00 2.825.328,00 24.599.529,00 4.638.793,00 20.621.385,00 8,23 79,56 5.296.937,00
72 12366 Educação de Jovens e Adultos 85.000,00 43.708,00 490,00 43.198,00 490,00 43.198,00 0,02 98,83 510,00
73 12367 Educação Especial 41.000,00 18.493,00 18.493,00 18.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.493,00
74 12122 Administração Geral 4.378.768,00 4.617.476,00 650.550,00 4.504.046,00 797.526,00 4.187.987,00 1,67 90,70 429.489,00
75 12306 Alimentação e Nutrição 3.774.001,00 3.795.875,00 275.083,00 3.111.590,00 554.918,00 2.495.440,00 1,00 65,74 1.300.435,00
76 00013 Cultura 92.600,00 87.100,00 74,00 69.906,00 11.772,00 59.006,00 0,02 67,75 28.094,00
77 13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 68.100,00 73.100,00 74,00 66.484,00 11.772,00 55.886,00 0,02 76,45 17.214,00
78 13392 Difusão Cultural 24.500,00 14.000,00 0,00 3.422,00 0,00 3.120,00 0,00 22,29 10.880,00
79 00014 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 14421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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81 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 14423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 00015 Urbanismo 52.429.307,00 57.801.982,00 8.996.992,00 49.846.826,00 8.740.301,00 36.697.276,00 14,64 63,49 21.104.706,00
84 15451 Infra-Estrutura Urbana 14.808.227,00 17.654.097,00 1.520.109,00 15.431.240,00 3.058.533,00 9.291.991,00 3,71 52,63 8.362.106,00
85 15452 Serviços Urbanos 28.738.420,00 30.519.948,00 6.013.078,00 25.187.439,00 4.169.364,00 18.911.617,00 7,54 61,96 11.608.331,00
86 15453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 15122 Administração Geral 8.882.660,00 9.627.937,00 1.463.805,00 9.228.147,00 1.512.404,00 8.493.668,00 3,39 88,22 1.134.269,00
88 00016 Habitação 1.785.400,00 1.963.400,00 304.725,00 1.679.936,00 432.058,00 1.436.322,00 0,57 73,15 527.078,00
89 16481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 16482 Habitação Urbana 1.103.200,00 904.664,00 36.277,00 747.037,00 143.896,00 589.749,00 0,24 65,19 314.915,00
91 16122 Administração Geral 667.200,00 1.052.236,00 268.073,00 932.099,00 287.812,00 845.798,00 0,34 80,38 206.438,00
92 16128 Formação de Recursos Humanos 15.000,00 6.500,00 375,00 800,00 350,00 775,00 0,00 11,92 5.725,00
93 00017 Saneamento 20.174.297,00 22.695.645,00 1.580.123,00 14.857.593,00 2.715.710,00 10.777.721,00 4,30 47,49 11.917.924,00
94 17511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 17512 Saneamento Básico Urbano 11.865.419,00 14.446.767,00 1.232.222,00 7.372.975,00 1.509.943,00 5.202.566,00 2,08 36,01 9.244.201,00
96 17122 Administração Geral 8.193.878,00 8.133.878,00 346.049,00 7.431.341,00 1.201.086,00 5.525.807,00 2,20 67,94 2.608.071,00
97 17128 Formação de Recursos Humanos 115.000,00 115.000,00 1.852,00 53.277,00 4.681,00 49.348,00 0,02 42,91 65.652,00
98 00018 Gestão Ambiental 2.576.000,00 2.959.902,00 196.385,00 2.185.485,00 390.229,00 1.986.531,00 0,79 67,11 973.371,00
99 18541 Preservação e Conservação Ambiental 189.400,00 490.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.400,00

100 18542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 18543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 18544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 18545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 18122 Administração Geral 1.485.900,00 1.562.002,00 152.894,00 1.414.115,00 242.724,00 1.372.689,00 0,55 87,88 189.313,00
105 18128 Formação de Recursos Humanos 25.700,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00
106 18452 Serviços Urbanos 875.000,00 884.000,00 43.491,00 771.370,00 147.505,00 613.842,00 0,24 69,44 270.158,00
107 00019 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 19571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 19572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 19573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 00020 Agricultura 3.819.790,00 3.928.349,00 296.195,00 2.907.006,00 545.196,00 2.528.191,00 1,01 64,36 1.400.158,00
112 20601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 20602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 20603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 20604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 20605 Abastecimento 345.800,00 214.800,00 92.843,00 106.187,00 430,00 11.089,00 0,00 5,16 203.711,00
117 20606 Extensão Rural 37.800,00 57.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.882,00
118 20607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 20122 Administração Geral 1.550.500,00 1.647.500,00 137.580,00 1.412.548,00 253.479,00 1.327.173,00 0,53 80,56 320.327,00
120 20608 Promoção da Produção Agropecuária 1.455.000,00 1.664.477,00 65.772,00 1.290.771,00 281.829,00 1.124.227,00 0,45 67,54 540.250,00
121 20609 Defesa Agropecuária 25.400,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00
122 20782 Transporte Rodoviário 405.290,00 318.290,00 0,00 97.500,00 9.458,00 65.702,00 0,03 20,64 252.588,00
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123 00021 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 21631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 21632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 00022 Indústria 1.188.000,00 1.012.000,00 -30.917,00 765.859,00 70.405,00 660.923,00 0,26 65,31 351.077,00
127 22661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 22662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 22663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 22664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 22665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 22122 Administração Geral 835.000,00 713.000,00 -30.917,00 536.859,00 70.405,00 431.923,00 0,17 60,58 281.077,00
133 22128 Formação de Recursos Humanos 60.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
134 22130 Administração de Concessões 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 22131 Comunicação Social 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 22334 Fomento ao Trabalho 203.000,00 232.000,00 0,00 229.000,00 0,00 229.000,00 0,09 98,71 3.000,00
137 22573 Difusão do Conhecimento Científico e Tec 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
138 00023 Comércio e Serviços 3.998.832,00 4.334.332,00 220.822,00 3.883.104,00 286.500,00 3.811.253,00 1,52 87,93 523.079,00
139 23691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 23692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 23693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 23694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 23695 Turismo 3.067.900,00 2.995.300,00 52.475,00 2.586.259,00 114.747,00 2.577.296,00 1,03 86,04 418.004,00
144 23122 Administração Geral 930.932,00 1.339.032,00 168.347,00 1.296.845,00 171.753,00 1.233.957,00 0,49 92,15 105.075,00
145 00024 Comunicações 1.523.000,00 2.928.729,00 786.000,00 2.792.897,00 347.826,00 1.716.678,00 0,68 58,62 1.212.051,00
146 24721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 24722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 24122 Administração Geral 334.700,00 858.700,00 56.000,00 724.897,00 213.351,00 591.649,00 0,24 68,90 267.051,00
149 24131 Comunicação Social 1.188.300,00 2.070.029,00 730.000,00 2.068.000,00 134.475,00 1.125.029,00 0,45 54,35 945.000,00
150 00025 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 25751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 25752 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 25753 Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 25754 Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 00026 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 26781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 26782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 26783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 26784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 26785 Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 00027 Desporto e Lazer 2.447.620,00 1.646.769,00 229.499,00 1.064.456,00 166.538,00 762.382,00 0,30 46,30 884.387,00
162 27811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 27812 Desporto Comunitário 1.383.743,00 840.892,00 106.395,00 473.963,00 62.471,00 258.868,00 0,10 30,78 582.024,00
164 27813 Lazer 200.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.100,00
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165 27122 Administração Geral 863.777,00 755.777,00 123.104,00 590.493,00 104.067,00 503.514,00 0,20 66,62 252.263,00
166 00028 Encargos Especiais 8.697.000,00 8.585.000,00 200.000,00 8.124.187,00 1.424.839,00 6.848.884,00 2,73 79,78 1.736.116,00
167 28841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 28842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 28843 Serviço da Dívida Interna 5.997.000,00 5.508.000,00 0,00 5.047.187,00 825.617,00 3.913.504,00 1,56 71,05 1.594.496,00
170 28844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 28845 Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 28846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 28847 Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 28274 Previdência Especial 2.700.000,00 3.077.000,00 200.000,00 3.077.000,00 599.222,00 2.935.380,00 1,17 95,40 141.620,00
175 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
176 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 11.934.950,00 12.265.442,00 737.229,00 11.686.327,00 2.363.095,00 10.992.296,00 4,38 89,62 1.273.146,00
178 00001 Legislativa 460.000,00 460.000,00 39.229,00 162.524,00 39.229,00 162.524,00 0,07 35,98 297.476,00
179 01122 Administração Geral 460.000,00 460.000,00 39.229,00 162.524,00 39.229,00 162.524,00 0,07 35,98 297.476,00
180 00002 Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 00003 Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 00004 Administração 3.982.400,00 3.982.400,00 0,00 3.903.766,00 731.452,00 3.412.656,00 1,36 85,69 569.744,00
183 04122 Administração Geral 3.982.400,00 3.982.400,00 0,00 3.903.766,00 731.452,00 3.412.656,00 1,36 85,69 569.744,00
184 00005 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 00006 Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 00007 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 00008 Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 00009 Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 00010 Saúde 880.000,00 880.000,00 150.000,00 780.000,00 163.834,00 769.421,00 0,31 87,43 110.580,00
190 10122 Administração Geral 880.000,00 880.000,00 150.000,00 780.000,00 163.834,00 769.421,00 0,31 87,43 110.580,00
191 00011 Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 00012 Educação 6.067.022,00 6.285.514,00 548.000,00 6.185.037,00 1.307.223,00 6.089.790,00 2,43 291,50 195.724,00
193 12122 Administração Geral 389.496,00 424.096,00 85.000,00 424.096,00 79.881,00 417.932,00 0,17 98,54 6.164,00
194 12361 Ensino Fundamental 3.416.603,00 3.611.603,00 173.000,00 3.568.107,00 771.535,00 3.528.354,00 1,40 97,69 83.249,00
195 12365 Educação Infantil 2.260.923,00 2.249.815,00 290.000,00 2.192.834,00 455.807,00 2.143.504,00 0,86 95,27 106.311,00
196 00013 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 00014 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198 00015 Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 00016 Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 00017 Saneamento 542.528,00 542.528,00 0,00 540.000,00 101.205,00 470.579,00 0,19 86,73 71.949,00
201 17122 Administração Geral 542.528,00 542.528,00 0,00 540.000,00 101.205,00 470.579,00 0,19 86,73 71.949,00
202 00018 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 00019 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 00020 Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 00021 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206 00022 Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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207 00023 Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 00024 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209 00025 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 00026 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 00027 Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 00028 Encargos Especiais 3.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 20.152,00 87.326,00 0,03 75,93 27.674,00
213 28843 Serviço da Dívida Interna 3.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 20.152,00 87.326,00 0,03 75,93 27.674,00
214 TOTAL (III) = (I + II) 340.775.014,00 365.973.000,00 44.427.560,00 305.429.268,00 54.952.392,00 250.696.260,00 100,00 157,39 115.276.740,00

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE  SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Pag. 10/ 27



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 15

CAMPO ESPECIFICAÇÃO
Novembro

2013
Dezembro

2013
Janeiro
2014

Fevereiro
2014

Março
2014

Abril
2014

Maio
2014

1 RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22) 28.760.162,00 38.704.014,00 32.014.209,00 25.613.611,00 29.997.998,00 36.537.001,00 34.365.054,00
2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 4.006.905,00 12.065.217,00 7.010.297,00 2.915.164,00 5.839.376,00 5.260.261,00 6.439.376,00
3 IPTU 38.491,00 122.041,00 6.156,00 0,00 33,00 70,00 706,00
4 ISS 3.332.449,00 10.210.081,00 5.438.220,00 2.493.647,00 5.290.194,00 4.329.744,00 5.696.444,00
5 ITBI 132.531,00 213.073,00 921.089,00 63.939,00 107.643,00 367.794,00 225.170,00
6 IRRF 452.768,00 1.452.861,00 483.975,00 288.777,00 356.443,00 483.630,00 417.149,00
7 Outras Receitas Tributárias 50.666,00 67.161,00 160.857,00 68.801,00 85.063,00 79.023,00 99.907,00
8 Receita de Contribuições 911.410,00 1.819.197,00 425.567,00 913.658,00 889.921,00 916.100,00 941.761,00
9 Receita Patrimonial 4.141.433,00 4.884.343,00 4.218.494,00 3.040.005,00 5.458.114,00 6.141.751,00 6.675.732,00
10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Receita de Serviços 1.118.879,00 1.285.373,00 1.222.821,00 1.213.305,00 1.379.601,00 1.476.807,00 1.239.962,00
13 Transferências Correntes = (14+...+21) 17.809.445,00 17.736.943,00 18.694.171,00 17.148.359,00 16.025.003,00 22.216.526,00 18.687.686,00
14 Cota-Parte do FPM 2.594.377,00 3.913.923,00 3.133.402,00 3.346.015,00 1.984.840,00 2.265.360,00 3.018.871,00
15 Cota-Parte do ICMS 8.602.255,00 7.453.428,00 7.714.267,00 7.577.679,00 7.654.096,00 8.351.596,00 7.892.506,00
16 Cota-Parte do IPVA 81.155,00 77.062,00 117.432,00 269.919,00 298.983,00 1.235.244,00 1.496.605,00
17 Cota-Parte do ITR 178.314,00 1.802,00 1.753,00 316,00 605,00 82,00 132,00
18 Transferências da LC 87/1996 70.041,00 70.041,00 71.756,00 71.756,00 0,00 71.756,00 57.405,00
19 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Transferências do FUNDEB 4.161.895,00 4.336.775,00 3.737.428,00 3.967.924,00 3.616.421,00 4.634.599,00 4.404.888,00
21 Outras Transferências Correntes 2.121.408,00 1.883.912,00 3.918.133,00 1.914.750,00 2.470.058,00 5.657.889,00 1.817.279,00
22 Outras Receitas Correntes 772.090,00 912.941,00 442.859,00 383.120,00 405.983,00 525.556,00 380.537,00
23 DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26) 3.207.993,00 3.628.803,00 2.161.874,00 2.778.639,00 2.642.825,00 3.143.459,00 3.022.853,00
24 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 487.957,00 1.430.338,00 4.353,00 488.656,00 525.715,00 484.549,00 498.879,00
25 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 365.530,00 89.538,00 0,00 0,00 95.045,00 235.279,00 0,00
26 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.354.506,00 2.108.927,00 2.157.521,00 2.289.983,00 2.022.065,00 2.423.631,00 2.523.974,00

27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =
(1-23)

25.552.169,00 35.075.211,00 29.852.335,00 22.834.972,00 27.355.173,00 33.393.542,00 31.342.201,00

CAMPO ESPECIFICAÇÃO
Junho
2014

Julho
2014

Agosto
2014

Setembro
2014

Outubro
2014

TOTAL
(ÚLT. 12 M)

PREVISÃO
ATUALIZADA

2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: NOV/2013 a OUT/ 2014.
CVA:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
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28 RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49) 30.331.355,00 31.565.558,00 34.501.124,00 30.238.146,00 37.487.274,00 390.115.506,00 341.166.932,00
29 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 6.425.198,00 6.286.183,00 8.521.648,00 7.187.247,00 7.047.439,00 79.004.311,00 57.038.980,00
30 IPTU 7.098,00 402.982,00 3.131.172,00 293.288,00 258.175,00 4.260.212,00 3.006.360,00
31 ISS 5.197.472,00 5.088.734,00 4.670.514,00 6.088.108,00 6.076.266,00 63.911.873,00 46.187.860,00
32 ITBI 624.263,00 240.668,00 201.180,00 238.840,00 184.926,00 3.521.116,00 305.570,00
33 IRRF 484.266,00 407.152,00 449.333,00 470.939,00 428.963,00 6.176.256,00 5.544.830,00
34 Outras Receitas Tributárias 112.099,00 146.647,00 69.449,00 96.072,00 99.109,00 1.134.854,00 1.994.360,00
35 Receita de Contribuições 1.057.131,00 866.360,00 973.447,00 922.047,00 1.511.231,00 12.147.830,00 12.802.620,00
36 Receita Patrimonial 5.374.282,00 4.844.656,00 7.651.867,00 4.724.791,00 10.203.479,00 67.358.947,00 56.334.940,00
37 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Receita de Serviços 1.300.311,00 1.413.547,00 1.275.032,00 1.351.883,00 1.329.492,00 15.607.013,00 16.377.380,00
40 Transferências Correntes = (41+...+48) 15.589.635,00 17.511.794,00 15.496.168,00 15.484.104,00 16.948.632,00 209.348.466,00 191.876.138,00
41 Cota-Parte do FPM 2.263.959,00 1.944.454,00 2.362.181,00 2.070.649,00 1.956.976,00 30.855.007,00 28.443.890,00
42 Cota-Parte do ICMS 7.881.801,00 7.178.694,00 7.201.071,00 6.557.953,00 8.608.147,00 92.673.493,00 81.421.310,00
43 Cota-Parte do IPVA 528.945,00 309.535,00 203.491,00 156.082,00 123.516,00 4.897.969,00 4.613.050,00
44 Cota-Parte do ITR 287,00 1.133,00 370,00 30.513,00 120.833,00 336.140,00 242.290,00
45 Transferências da LC 87/1996 71.756,00 71.756,00 71.756,00 71.756,00 71.756,00 771.535,00 889.060,00
46 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Transferências do FUNDEB 2.920.229,00 4.759.404,00 3.524.701,00 3.625.027,00 3.768.861,00 47.458.152,00 48.038.802,00
48 Outras Transferências Correntes 1.922.658,00 3.246.818,00 2.132.598,00 2.972.124,00 2.298.543,00 32.356.170,00 28.227.736,00
49 Outras Receitas Correntes 584.798,00 643.018,00 582.962,00 568.074,00 447.001,00 6.648.939,00 6.736.874,00
50 DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53) 2.776.183,00 2.481.557,00 2.569.331,00 2.319.000,00 3.259.275,00 33.991.792,00 31.586.743,00
51 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 504.762,00 491.962,00 521.574,00 501.335,00 1.037.526,00 6.977.606,00 7.010.000,00
52 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 94.407,00 47.203,00 46.768,00 0,00 0,00 973.770,00 900.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: NOV/2013 a OUT/ 2014.
CVA:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
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53 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.177.014,00 1.942.392,00 2.000.989,00 1.817.665,00 2.221.749,00 26.040.416,00 23.676.743,00

54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =
(28-50) 27.555.172,00 29.084.001,00 31.931.793,00 27.919.146,00 34.227.999,00 356.123.714,00 309.580.189,00

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: NOV/2013 a OUT/ 2014.
CVA:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
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CAMPO

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS
PREVISÃO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013

1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)

24.240.000,00 24.240.000,00 3.455.929,00 20.352.194,00 10.988.117,00

2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 24.240.000,00 24.240.000,00 3.455.929,00 20.352.194,00 10.988.117,00
3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 7.015.000,00 7.015.000,00 1.538.861,00 5.059.310,00 4.470.311,00
4 Pessoal Civil = (5+6+7) 7.015.000,00 7.015.000,00 1.538.861,00 5.059.310,00 4.470.311,00
5 Ativo 7.000.000,00 7.000.000,00 1.532.285,00 5.043.068,00 4.470.311,00
6 Inativo 10.000,00 10.000,00 6.576,00 16.242,00 0,00
7 Pensionista 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Pessoal Militar = (9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Inativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pensionista. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 16.265.000,00 16.265.000,00 1.893.922,00 14.679.584,00 5.176.969,00
14 Receitas Imobiliárias 10.000,00 10.000,00 9.905,00 23.027,00 5.650,00
15 Receitas de Valores Mobiliários 16.255.000,00 16.255.000,00 1.884.017,00 14.656.557,00 5.171.319,00
16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 960.000,00 960.000,00 23.146,00 613.300,00 1.340.837,00

19
Compensação Previdenciária do RGPS para o
RPPS

900.000,00 900.000,00 0,00 518.702,00 1.114.062,00

20 Demais Receitas Correntes 60.000,00 60.000,00 23.146,00 94.598,00 226.775,00
21 RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

15.760.000,00 15.760.000,00 3.781.561,00 12.916.657,00 11.353.303,00

27
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS -
RPPS (III) = (I + II) = (1+26)

40.000.000,00 40.000.000,00 7.237.490,00 33.268.851,00 22.341.420,00

CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013

28
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)

40.000.000,00 40.000.000,00 3.820.195,00 16.758.021,00 13.762.116,00

29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) 5.000.000,00 5.000.000,00 247.792,00 1.195.714,00 13.762.116,00
30 Despesas Correntes 4.705.000,00 4.705.000,00 2.030,00 9.352,00 13.747.120,00
31 Despesas de Capital 295.000,00 295.000,00 245.762,00 1.186.362,00 14.996,00
32 PREVIDÊNCIA = (33+37+41) 35.000.000,00 35.000.000,00 3.572.403,00 15.562.307,00 0,00
33 Pessoal Civil = (34+35+36) 23.000.000,00 23.000.000,00 3.572.403,00 15.562.307,00 0,00
34 Aposentadorias 15.000.000,00 15.000.000,00 2.621.519,00 11.944.586,00 0,00
35 Pensões 4.000.000,00 4.000.000,00 399.634,00 1.897.220,00 0,00
36 Outros Benefícios Previdenciários 4.000.000,00 4.000.000,00 551.250,00 1.720.501,00 0,00
37 Pessoal Militar = (38+39+40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pensões. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

42
Compensação Previdenciária do RPPS para o
RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Demais Despesas Previdenciárias 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

44
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -
RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)

40.000.000,00 40.000.000,00 3.820.195,00 16.758.021,00 13.762.116,00

46
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) =
(27-45)

0,00 0,00 3.417.295,00 16.510.830,00 8.579.304,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um
demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas,

deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
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CAMPO
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PREVISÃO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013
47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Plano Financeiro = (49+50+51) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49
Recursos para Cobertura de Insuficiências
Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Plano Previdenciário = (53+54+55) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Outros Aportes para o RPPS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO
RESERVA ORÇAMENTÁRIA

DO RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

56 Valor 0,00

CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
Em

Set/2014

PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em.

Out/2014
Em 31

/Dez/2013
57 CAIXA 0,00 0,00 0,00
58 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.223.791,00 2.784.280,00 1.365.192,00
59 INVESTIMENTOS 109.235.842,00 110.847.583,00 99.457.027,00
60 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00

CAMPO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
PREVISÃO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013
61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76) 15.760.000,00 15.760.000,00 3.781.561,00 12.916.657,00 11.353.303,00
62 Receita de Contribuições = (63+72+73) 15.710.000,00 15.710.000,00 3.761.409,00 12.800.963,00 11.353.303,00
63 Patronal = (64+68) 12.950.000,00 12.950.000,00 3.318.625,00 10.808.436,00 8.831.270,00
64 Pessoal Civil = (65+66+67) 12.950.000,00 12.950.000,00 3.318.625,00 10.808.436,00 8.831.270,00
65 Ativo 12.950.000,00 12.950.000,00 3.318.625,00 10.808.436,00 8.831.270,00
66 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Pessoal Militar = (69+70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Ativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Inativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pensionista. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.760.000,00 2.760.000,00 442.784,00 1.992.527,00 2.522.033,00
74 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Outras Receitas Correntes 50.000,00 50.000,00 20.152,00 115.694,00 0,00
77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) =
(61+77-81)

15.760.000,00 15.760.000,00 3.781.561,00 12.916.657,00 11.353.303,00

CAMPO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013
83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um
demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas,

deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
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CAMPO

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS
PREVISÃO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013

87
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89
Receita de Contribuições dos Segurados =
(90+94)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 Pessoal Civil = (91+92+93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Pessoal Militar = (95+96+97) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Ativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Inativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Pensionista. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Receita Patrimonial = (100+101+102) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Outras Receitas Correntes = (105+106) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105
Compensação Previdenciária do RGPS para o
RPPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS -
RPPS (III) = (I + II) = (87+112)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013

114
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 ADMINISTRAÇÃO = (116+117) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 PREVIDÊNCIA = (119+123+127) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 Pessoal Civil = (120+121+122) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 Pessoal Militar = (124+125+126) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 Pensões. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 Outras Despesas Previdenciárias = (128+129) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128
Compensação Previdenciária do RPPS para o
RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -
RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III -
VI) = (113-131)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um
demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas,

deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
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CAMPO
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PREVISÃO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013
133 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Plano Financeiro = (135+136+137) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135
Recursos para Cobertura de Insuficiências
Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Plano Previdenciário = (139+140+141) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 Outros Aportes para o RPPS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO
RESERVA ORÇAMENTÁRIA

DO RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

142 Valor 0,00

CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
Em

Set/2014

PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em.

Out/2014
Em 31

/Dez/2013
143 CAIXA 0,00 0,00 0,00
144 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00
145 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00
146 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00

CAMPO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
PREVISÃO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013

147
RECEITAS CORRENTES (VIII) =
(148+160+161+162)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148 Receita de Contribuições = (149+158+159) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 Patronal = (150+154) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 Pessoal Civil = (151+152+153) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 Pessoal Militar = (155+156+157) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 Ativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 Inativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 Pensionista. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) =
(147+163-167)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
DOTAÇÃO

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013
169 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um
demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas,

deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
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171 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um
demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas,

deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
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CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO

Em 31/Dez/
2013 (a)

Em
31/Ago/2014 (b)

Em.
31/Out/2014 (c)

1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 54.980.218,00 51.991.491,00 50.073.031,00
2 DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) 76.932.212,00 115.494.634,00 129.556.643,00
3 Disponibilidade de Caixa Bruta 86.233.957,00 116.306.143,00 130.245.540,00
4 Demais Haveres Financeiros 124.021,00 0,00 0,00
5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 9.425.766,00 811.509,00 688.897,00
6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -21.951.994,00 -63.503.143,00 -79.483.612,00
7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00
9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -21.951.994,00 -63.503.143,00 -79.483.612,00

CAMPO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre
(c - b)

Até o Bimestre
(c - a)

10 VALOR -15.980.469,00 -57.531.618,00

CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
VALOR

CORRENTE

11
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

-21.547.818,00

CAMPO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
SALDO

Em 31/Dez/
2013

Em
31/Ago/2014

Em.
31/Out/2014

12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 201.801.587,00 201.750.140,00 201.750.140,00
13 Passivo Atuarial 201.750.140,00 201.750.140,00 201.750.140,00
14 Demais Dívidas 51.447,00 0,00 0,00
15 DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) 101.961.403,00 112.841.048,00 113.631.863,00
16 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 1.185.487,00 2.784.280,00
17 Investimentos 101.961.403,00 111.655.561,00 110.847.583,00
18 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
19 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
(IX) = (VII - VIII)

99.840.184,00 88.909.092,00 88.118.277,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
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21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

22
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =
(IX - X) 99.840.184,00 88.909.092,00 88.118.277,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
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CAMPO RECEITAS PRIMÁRIAS
PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013

1
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) =
(2+8+11+14+19)

298.177.429,00 60.360.168,00 280.729.328,00 251.044.092,00

2 Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) 57.038.980,00 14.234.686,00 62.932.186,00 44.214.612,00
3 IPTU 3.006.360,00 551.463,00 4.099.678,00 2.660.555,00
4 ISS 46.187.860,00 12.164.374,00 50.369.344,00 36.061.963,00
5 ITBI 305.570,00 423.766,00 3.175.513,00 1.883.856,00
6 IRRF 5.544.830,00 899.902,00 4.270.626,00 2.959.222,00
7 Outras Receitas Tributárias 1.994.360,00 195.181,00 1.017.025,00 649.016,00
8 Receitas de Contribuições. = (9+10) 12.802.620,00 2.433.278,00 9.417.224,00 20.221.630,00
9 Receitas Previdenciárias 7.015.000,00 1.538.861,00 5.059.310,00 15.823.614,00
10 Outras Receitas de Contribuições 5.787.620,00 894.417,00 4.357.914,00 4.398.016,00
11 Receita Patrimonial Líquida = (12-13) 37.022.180,00 11.602.432,00 37.988.155,00 32.165.442,00
12 Receita Patrimonial 56.334.940,00 14.928.270,00 58.333.172,00 40.185.677,00
13 (-) Aplicações Financeiras 19.312.760,00 3.325.838,00 20.345.017,00 8.020.235,00
14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 168.199.395,00 28.393.322,00 152.225.093,00 138.175.969,00
15 FPM 22.755.112,00 3.222.100,00 19.477.366,00 18.100.194,00
16 ICMS 65.137.047,00 11.196.529,00 56.112.006,00 52.238.554,00
17 Convênios 1.689.887,00 691.875,00 1.820.447,00 2.729.273,00
18 Outras Transferências Correntes 78.617.349,00 13.282.818,00 74.815.274,00 65.107.948,00
19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 23.114.254,00 3.696.450,00 18.166.670,00 16.266.439,00
20 Dívida Ativa 1.201.426,00 477.740,00 1.528.570,00 615.973,00
21 Diversas Receitas Correntes 21.912.828,00 3.218.710,00 16.638.100,00 15.650.466,00
22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29) 7.524.825,00 547.333,00 4.961.421,00 845.633,00
23 Operações de Crédito (III) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Alienação de Bens (V) 390.000,00 0,00 73.950,00 0,00
26 Transferências de Capital = (27+28) 5.134.825,00 547.333,00 4.887.471,00 845.633,00
27 Convênios. 5.134.825,00 254.894,00 4.307.393,00 845.633,00
28 Outras Transferências de Capital 0,00 292.439,00 580.078,00 0,00
29 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-
III-IV-V)

5.134.825,00 547.333,00 4.887.471,00 845.633,00

31 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 303.312.254,00 60.907.501,00 285.616.799,00 251.889.725,00

CAMPO DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre
Até o Bimestre

2014
Até o Bimestre.

2013
32 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35) 313.316.720,00 50.497.211,00 236.807.832,00 211.126.060,00
33 Pessoal e Encargos Sociais 169.246.163,00 29.668.888,00 142.515.359,00 114.258.327,00
34 Juros e Encargos da Dívida (IX) 365.000,00 42.280,00 208.614,00 5.259,00
35 Outras Despesas Correntes 143.705.557,00 20.786.043,00 94.083.859,00 96.862.474,00

36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-
IX)

312.951.720,00 50.454.931,00 236.599.218,00 211.120.801,00

37 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43) 40.156.279,00 4.455.182,00 13.888.428,00 13.121.152,00
38 Investimentos 34.898.279,00 3.651.692,00 10.096.212,00 3.997.914,00
39 Inversões Financeiras = (40+41+42) 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

41
Aquisição de Título de Capital já Integralizado
(XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00

42 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Amortização da Dívida (XIV) 5.258.000,00 803.490,00 3.792.216,00 9.123.238,00

44
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-
XII-XIII-XIV)

34.898.279,00 3.651.692,00 10.096.212,00 3.997.914,00

45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 12.500.000,00 - - -
46 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
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47
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) =
(X+XV+XVI+XVII)

360.349.999,00 54.106.623,00 246.695.430,00 215.118.715,00

48 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) -57.037.745,00 6.800.878,00 38.921.369,00 36.771.010,00

49 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
VALOR

CORRENTE

50

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -15.100.280,00

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
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CAMPO PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos em
Exercícios Anteriores

Inscritos em 31 de
dezembro de

2013
Pagos Cancelados Saldo

Inscritos em
Exercícios
Anteriores.

.Inscritos em 31 de
dezembro de

2013
Liquidados Pagos. Cancelados. Saldo.

1
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) (I)

918.021,00 19.356.919,00 19.586.042,00 0,00 688.898,00 1.575.959,00 12.527.315,00 10.806.860,00 0,00 37.506,00 3.258.908,00

2 EXECUTIVO 918.021,00 19.356.919,00 19.586.042,00 0,00 688.898,00 1.571.916,00 12.527.315,00 10.806.860,00 0,00 37.506,00 3.254.865,00
3 Executivo 918.021,00 19.356.919,00 19.586.042,00 0,00 688.898,00 1.571.916,00 12.527.315,00 10.806.860,00 0,00 37.506,00 3.254.865,00
4 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043,00
5 Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043,00

6
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)
(II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 EXECUTIVO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 LEGISLATIVO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 TOTAL (III) = (I +II) 918.021,00 19.356.919,00 19.586.042,00 0,00 688.898,00 1.575.959,00 12.527.315,00 10.806.860,00 0,00 37.506,00 3.258.908,00

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00
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CAMPO ESPECIFICAÇÃO
SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO

DE 2013 (a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2014
SALDO TOTAL

(c) = (a+b)No Bimestre
Até o Bimestre

(b)
1 TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
5 TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8) 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
9 GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

10
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =
(I-II)

0,00 0,00 0,00 0,00

11 PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14) 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ATIVOS CONTINGENTES = (16+17) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS DE PPP 2013 2014 2015 2016 2017 2018
18 Do Ente Federado ( IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 302.754.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (
IV)/(V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS DE PPP 2019 2020 2021 2022 2023
23 Do Ente Federado (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)  (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)  (VI)= (
IV)/(V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO  DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00
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CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre
1 RECEITAS - -
2 Previsão Inicial - 340.775.014,00
3 Previsão Atualizada - 340.775.014,00
4 Receitas Realizadas 67.644.900,00 318.582.424,00
5 Déficit Orçamentário - -

6
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para
Créditos Adicionais)

- 0,00

7 DESPESAS - -
8 Dotação Inicial - 340.775.014,00
9 Créditos Adicionais - 25.197.986,00
10 Dotação Atualizada - 365.973.000,00
11 Despesas Empenhadas 44.427.560,00 305.429.268,00
12 Despesas Liquidadas 54.952.392,00 250.696.260,00
13 Superávit Orçamentário - 67.886.164,00

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
14 Despesas Empenhadas 44.427.560,00 305.429.268,00
15 Despesas Liquidadas 54.952.392,00 250.696.260,00

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
16 Receita Corrente Líquida 356.123.714,00

CAMPO
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE

PREVIDÊNCIA
No Bimestre Até o Bimestre

17 Regime Geral de Previdência Social - -
18 Receitas Previdenciárias Realizadas (I) - -
19 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) - -
20 Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - -
21 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - -
22 PLANO PREVIDENCIÁRIO - -
23 Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV) 7.237.490,00 33.268.851,00
24 Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V) 3.820.195,00 16.758.021,00
25 Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V) 3.417.295,00 16.510.830,00
26 PLANO FINANCEIRO - -
27 .Receitas Previdenciárias Realizadas (VII) 0,00 0,00
28 .Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII) 0,00 0,00
29 .Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII) 0,00 0,00

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no AMF

da LDO
(a)

Resultado Apurado
Até o

Bimestre
(b)

%
em Relação à Meta

(b/a)

30 Resultado Nominal -21.547.818,00 -57.531.618,00 267,00
31 Resultado Primário -15.100.280,00 38.921.369,00 -257,75

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER Inscrição
Cancelamento Até o

Bimestre
Pagamento Até o

Bimestre
Saldo

a Pagar
32 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20.274.940,00 0,00 19.586.042,00 688.898,00
33 Poder Executivo 20.274.940,00 0,00 19.586.042,00 688.898,00
34 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
35 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 14.103.274,00 37.506,00 0,00 3.258.908,00
36 Poder Executivo. 14.099.231,00 37.506,00 0,00 3.254.865,00
37 Poder Legislativo. 4.043,00 0,00 0,00 4.043,00
38 TOTAL 34.378.214,00 37.506,00 19.586.042,00 3.947.806,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
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CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
Valor Apurado Até o

Bimestre

Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar

no
Exercício

% Aplicado
Até o Bimestre

39
Mínimo Anual de 25%  das Receitas de Impostos em
MDE

49.266.535,00 25% 28,57

40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 

0,00 60% 0,00

41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Educação Infantil e Ensino
Fundamental

45.582.261,00 60% 90,23

42
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo
Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB 

0,00 10% 0,00

CAMPO
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS

DE CAPITAL
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

43 Receitas de Operação de Crédito - -
44 Despesa de Capital Líquida - -

CAMPO
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE

PREVIDÊNCIA
Exercício

¹
10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

45 Regime Geral de Previdência Social - - - -
46 Receitas Previdenciárias (I) - - - -
47 Despesas Previdenciárias (II) - - - -
48 Resultado Previdenciário (I - II) - - - -
49 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - -
50 PLANO PREVIDENCIÁRIO - - - -
51 Receitas Previdenciárias. (III) - - - -
52 Despesas Previdenciárias. (IV) - - - -
53 Resultado Previdenciário. (III - IV) - - - -
54 PLANO FINANCEIRO - - - -
55 .Receitas Previdenciárias (V) - - - -
56 .Despesas Previdenciárias (VI) - - - -
57 .Resultado Previdenciário. (V - VI) - - - -

CAMPO
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO

DOS RECURSOS
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

58 Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - -
59 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - -

CAMPO
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE
Valor Apurado Até o

Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Aplicar

no
Exercício

% Aplicado
Até o Bimestre

60
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de
Saúde

34.058.761,00 15,00 19,74

CAMPO
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS

DE PPP
Valor Apurado no Exercício Corrente

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
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61 Total das Despesas/RCL (%) 0,00
¹Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte: Semfi

Nota:

ARACRUZ, 02/12/2014

______________________________ ______________________________

MARCELO DE SOUZA COELHO JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 98212389715 CPF.: 82709602768

______________________________

MARTHA SANTI PASSOS

CONTADORA

CRC.: 7216

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: ARACRUZ/ES - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
CVA:

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
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1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
03.008543/2014 - PORTO VELHO TURISMO LTDA

Publicação Nº 6111

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 03.008543/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Porto Velho Turismo Ltda.

SECRETARIA: Secretaria de Educação

- OBJETO: A prestação de serviços de transporte es-
colar da Rede Estadual, perfazendo um total de 124 dias 
letivos, prevista no contrato original, fica acrescido de 11 
(onze) dias letivos, no Lote 03, nas Linhas 10,11,12 e 13. O 
acréscimo se justifica devido a paralisação de greve no pe-
ríodo de 02/05/2014 a 23/05/2014, sendo confeccionado 
novo calendário escolar de reposição de aulas. Tudo de 
acordo com o processo administrativo nº. 014.775/2014, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRA-
TADO percorrerá a seguinte planilha:

- 

Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeitura Municipal de Castelo

Contratante

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
04.008543/2014 - JARDEL GUIZARDI TIENGO ME

Publicação Nº 6112

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 04.008543/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Jardel Guizardi Tiengo ME.

SECRETARIA: Secretaria de Educação

- OBJETO: A prestação de serviços de transporte es-
colar da Rede Estadual, perfazendo um total de 124 dias 
letivos, prevista no contrato original, fica acrescido de 11 
(onze) dias letivos, no Lote 04 nas Linhas 14,15,16 e 17. O 
acréscimo se justifica devido a paralisação de greve no pe-
ríodo de 02/05/2014 a 23/05/2014, sendo confeccionado 
novo calendário escolar de reposição de aulas. Tudo de 
acordo com o processo administrativo nº. 014.775/2014, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRA-
TADO percorrerá a seguinte planilha:

- 

- 

-  

- Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

- 

- JAIR FERRAÇO JÚNIOR

- Prefeitura Municipal de Castelo

- Contratante

- 

- 

Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 01.008543/2014 
- ROWAG TRANSPORTES LTDA ME

Publicação Nº 6107

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 01.008543/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Rowag Transportes Ltda ME.

SECRETARIA: Secretaria de Educação

OBJETO: A prestação de serviços de transporte escolar da 
Rede Estadual, perfazendo um total de 124 dias letivos, 
prevista no contrato original, fica acrescido de 11 (onze) 
dias letivos, no Lote 01, nas Linhas 01,02,03,04 e 05. O 
acréscimo se justifica devido a paralisação de greve no pe-
ríodo de 02/05/2014 a 23/05/2014, sendo confeccionado 
novo calendário escolar de reposição de aulas. Tudo de 
acordo com o processo administrativo nº. 014.775/2014, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRA-
TADO percorrerá a seguinte planilha:

Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeitura Municipal de Castelo

Contratante

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 03.008542/2014 
- COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO

Publicação Nº 6086

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 03.008542/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Cooperativa de Transportes de Castelo.

SECRETARIA: 

A prestação de serviços de transporte escolar da Rede Es-
tadual, perfazendo um total de 67 dias letivos, prevista 
no contrato original, fica acrescido de 11 (onze) dias le-
tivos, nos Lotes 07,08,11 e 13, nas Linhas 24,25,26,27,2
8,29,30,31,32,33,34,35,36,37,45,46,47,48,49,52,53,54,5
5,56,57 e 58. O acréscimo se justifica devido a paralisação 
de greve no período de 02/05/2014 a 23/05/2014, sen-
do confeccionado novo calendário escolar de reposição de 
aulas. Tudo de acordo com o processo administrativo nº. 
014.775/2014, oriundo da Secretaria Municipal de Educa-
ção. O CONTRATADO percorrerá a seguinte planilha:

Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeitura Municipal de Castelo

Contratante
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1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 
02.008543/2014 - COMPANY TRANSPORTES E 
LOCAÇÕES PRIMOS LTDA ME

Publicação Nº 6109

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 02.008543/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Company Transportes e Locações Primos 
Ltda ME.

SECRETARIA: Secretaria de Educação

OBJETO: A prestação de serviços de transporte escolar da Rede 
Estadual, perfazendo um total de 124 dias letivos, prevista no con-
trato original, fica acrescido de 11 (onze) dias letivos, no Lote 06, 
nas Linhas 20,21,22 e 23. O acréscimo se justifica devido a pa-
ralisação de greve no período de 02/05/2014 a 23/05/2014, sen-
do confeccionado novo calendário escolar de reposição de aulas. 
Tudo de acordo com o processo administrativo nº. 014.775/2014, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATADO 
percorrerá a seguinte planilha:

Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeitura Municipal de Castelo

Contratante

1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 
05.008543/2014 - A.A. TRANSPORTE LTDA ME

Publicação Nº 6113

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 05.008543/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: A.A. Transporte Ltda ME.

SECRETARIA: Secretaria de Educação

- OBJETO: A prestação de serviços de transporte es-
colar da Rede Estadual, perfazendo um total de 124 dias 
letivos, prevista no contrato original, fica acrescido de 11 
(onze) dias letivos, no Lote 05 nas Linhas 18 e 19. O acrés-
cimo se justifica devido a paralisação de greve no período 
de 02/05/2014 a 23/05/2014, sendo confeccionado novo 
calendário escolar de reposição de aulas. Tudo de acordo 
com o processo administrativo nº. 014.775/2014, oriun-
do da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATADO 
percorrerá a seguinte planilha:

- 

- 

- Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

- 

- JAIR FERRAÇO JÚNIOR

- Prefeitura Municipal de Castelo

- Contratante

1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO 01.008542/2014 
COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇÕES PRIMOS 
LTDA ME

Publicação Nº 6084

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 01.008542/2014. 

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Company Transportes e Locações Primos 
Ltda ME.

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: A prestação de serviços de transporte escolar 
da Rede Estadual, perfazendo um total de 67 dias letivos, 
prevista no contrato original, fica acrescido de 11 (onze) 
dias letivos, no Lote 02, nas Linhas 06,07,08 e 09. O acrés-
cimo se justifica devido a paralisação de greve no período 
de 02/05/2014 a 23/05/2014, sendo confeccionado novo 
calendário escolar de reposição de aulas. Tudo de acordo 
com o processo administrativo nº. 014.775/2014, oriun-
do da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATADO 
percorrerá a seguinte planilha:

Castelo/ES, 16 de dezmebro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeitura Municipal de Castelo

Contratante

1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO Nº 
02.008542/2014 JARDEL GUIZARDI TIENGO ME

Publicação Nº 6085

1º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 02.008542/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Jardel Guizardi Tiengo ME.

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: A prestação de serviços de transporte escolar 
da Rede Estadual, perfazendo um total de 67 dias letivos, 
prevista no contrato original, fica acrescido de 11 (onze) 
dias letivos, no Lote 10, nas Linhas 40,41,42,43 e 44. O 
acréscimo se justifica devido a paralisação de greve no pe-
ríodo de 02/05/2014 a 23/05/2014, sendo confeccionado 
novo calendário escolar de reposição de aulas. Tudo de 
acordo com o processo administrativo nº. 014.775/2014, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRA-
TADO percorrerá a seguinte planilha:

Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeitura Municipal de Castelo

Contratante
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2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03.008542/2014 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO
Publicação Nº 6132

2º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 03.008542/2014.

PROCESSO Nº.: 015.281/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Cooperativa de Transporte de Castelo

SECRETARIA: Secretaria de Educação

- OBJETO: A QUILOMETRAGEM PREVISTA NO Contrato original fica acrescida de 14,13 e 13,8 km/dia em 56,49 
e 28 dias letivos, no lLote 08, Conexão Nova. O acréscimo se justifica devido a necessidade da linha atender 05 (cinco) 
alunos que residem em localidade que não constava no Plano de Aplicação 2014/2015 do Transporte PETE-ES. Tudo 
de acordo com o processo administrativo nº. 015.281/2014, oriundo da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRA-
TADO percorrerá a seguinte planilha:

Lote Linha Itinerário Km/dia Km Total

56 dias

49 dias

28 dias

Valor 
Km

Valor Total

R$

8

Conexão nova Sítio Gobi x Fazenda do Centro 14 784 2,94 2.304,96

Conexão nova Córrego da Barata x Fazenda do Centro 13 637 2,94 1.872,78

- Conexão nova Córrego da Areia x Escola 13,8 386,4 2,94 1.136,016

Total 5.313,75

- Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

- 

- JAIR FERRAÇO JÚNIOR

- Prefeitura Municipal de Castelo

- Contratante

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06.008543/2014 - MARIA DAS GRAÇAS A. CARNEIRO
Publicação Nº 6117

2º. TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº.: 06.008543/2014.

PROCESSO Nº.: 014775/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Maria das Graças A. Carneiro Transportes e Locações de Veículos ME.

SECRETARIA: Secretaria de Educação

- OBJETO: A prestação de serviços de transporte escolar da Rede Estadual, perfazendo um total de 124 dias 
letivos, prevista no contrato original, fica acrescido de 11 (onze) dias letivos, no Lote 09 e 12, nas Linhas 38,39,50 e 
51. O acréscimo se justifica devido a paralisação de greve no período de 02/05/2014 a 23/05/2014, sendo confeccio-
nado novo calendário escolar de reposição de aulas. Tudo de acordo com o processo administrativo nº. 014.775/2014, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATADO percorrerá a seguinte planilha:

Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

- 

- JAIR FERRAÇO JÚNIOR

- Prefeitura Municipal de Castelo

- Contratante
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CLASSIFICAÇÃO PARCIAL PROCESSO SELETIVO SEMSA
Publicação Nº 6118

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão de elaboração do Processo Seletivo Simplificado Número 
001/2014 – SEMSA, torna público o resultado parcial do mesmo:

ENSINO SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 150 Maria Lúcia Ventorim 100

2 401 Mirella Leandro Oliveira 93

3 278 Marcia Aparecida Supeleto 84

4 368 Rovena Ambrozia Barcellos 81,9

5 545 Fabrine Gava da Silva 80,3

6 115 Ingredy Borges Pignaton 78,9

7 557 Simone Avance 77,2

8 511 Isabelle Costa Chamon 76,2

9 183 Fabiane de Carvalho Kister 75,3

10 524 Lorena Sant'ana Silva Charpinel Diniz 75

11 447 Lucinéia Maria da Silva 75

12 528 Leticia Sant'ana Silva Charpinel Diniz 72,7

13 554 Renata Aparecida Paste 72,5

14 154 Heloisa Oliveira Motta da Silva 70,5

15 531 Eliana de Souza 70,5

16 400 Nair Batista Leal Silva 67,5

17 141 Maria Geralda Fim Meneguetti 67

18  Graciane Barbosa Bautz 63,7

19 143 Dinicarla Secchin Souza 60

20 160 Késia Silva Tosta 60

21 370 Katiane Oliveira Matoso 59,6

22 275 Roseane Leonor da Silva Santos Gomes 58,5

23 277 Simone Santos da Mata 57,5

24 132 Sidilea Favero 57

25 94 Gabriele Cordeiro Leal Mendes 57

26 448 Daniele Monteiro Mauro 54

27 120 Aleina da Silva Pancini 48

28 290 Juliana Zancanella 44,5

29 352 Cibelle Monteiro Tavares 40,5

30 438 Viviane Souza Lannes Cardozo 40

31 180 Ana Carolina Itaborai Morgado 39

32 432 Veronica Desiderio dos Santos 38,7

33 512 Emilia Mara Viganôr Faitanin 37



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 36

34 291 Eliana Nicoli Romanel 36

35 229 Eduardo Pinto da Silva 25,2

36 139 Elisângela Dável Guarnier Viana 22,5

37 273 Sirlei Eliani de Vasconcelos Sampaio 22

38 431 Silvia Regina Silva da Costa 18

39 137 Tamires Vicentin Mazoco 17,6

40 289 Vivina Prado da Silva 11

41 392 Regina Perosini Rodrigues 10,7

42 437 Cynthia Amarantes Escandian Pinheiro 10

43 271 Rubia Mara do Carmo Mendes 4

    

CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA GERAL

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 178 Josimar Santorio da Silveira 71

2 249 Luís Cláudio Parise 29,5

CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 382 Juliana Godoi de Souza Fernandes 90

2 136 Sâmia Andressa Moreira 69,5

3 342 Glícia Careta Piassi 65,2

4 46 Marcelo Rogério Vallory 50,6

5 313 Rafaela Rocha Campanha 0

  Lais Gomes Barbosa DESCLASSIFICADA

 205 Luciene Mara Ribeiro Alves DESCLASSIFICADA

CIRURGIÃO DENTISTA ESF

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 272 Silvia Regina de Mesquita 98

2 210 Vanêssa Fazoli Alves 92,2

3 384 Juliana Godoi de Souza Fernandes 90

4 427 Marilza Cotta Lovatti Mancini 89

5 105 Juliana Fachetti Lustosa 72

6 179 Josimar Santorio da Silveira 71

7 47 Marcelo Rogério Vallory 60,6

8 176 Laís Gomes Barbosa 59

9 204 Luciene Mara Ribeiro Alves 41,2

10 88 Tatiana Fagundes Bragança 32

11 234 Bruno Gava Destefani 16,8

12 404 Priscila Machado de Quinto 11

13 23 Fellipe Pereira Mourão 4

    

CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRA

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos
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1 209 Vanêssa Fazoli Alves 82,2

    

CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 266 Giselle da Silva Pires 86

2 108 Juliana Fachetti Lustosa 65

   

CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTISTA

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 123 Gisele Rolim Diniz 24,5

    

ENFERMEIRO

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 267 Clemilda Sebastiana da Silva Ewald 94

2 314 Daniele Dias Louzada 90,4

3 224 Mariza Bitencourt Lugon 90

4 375 Walquíria Angela Herzog Mapelli 90

5 468 Maria Elena da Silva 90

6 520 Bruno Pinto Mareto 90

7 467 Juliana Carneiro Filipe 90

8 90 Hilka Quinelato 90

9 270 Márcia Vargas Oliveira 90

10 466 Gabriela Altoé 90

11 593 Ludmila Avanci 90

12 223 Rakel Garbeloto de Ávila 90

13 525 Nayara Benfica Pires 90

14 285 Júlia Ventorim Magnago 89,3

15 274 Juliana Viana de Souza Rebello 83

16 191 Bárbara Mendes Vial 82,5

17 244 Andrielli Nicoli Eller 81,4

18 208 Everaldo Brunelli Avanci 79

19 519 Ubiraciara Lessa Bravin 78,3

20 513 Paola Moreira Brunoro 77

21 212 Luana Careta Manhone 75

22 149 Juliana Módolo Réboli 75

23 563 Juliana Chaves Cunha 69,6

24 378 Helaine Fagundes Bragança Vieira Torres 69

25 297 Bárbara Magnago Pedruzzi 67,5

26 374 Laysa Camargo Vieira 67,4

27 237 Tamara Pagotto Gaburro 67,2

28 32 Carlos Magno Camporeze 65

29 194 Bruna da Silva Zangirolame 63

30 307 Andrielly Fazolo Nali 62,2

31 216 Ana Paula de Souza Barbosa 60

32 243 Viviane Maria Moreira 58,2

33 310 Renata Santolin Borges 56
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34 182 Giselly Thais Cacandro de Souza 54

35 594 Edson Miranda de Oliveira 53

36 455 Regina Aparecida Louzada de Souza 52

37 138 Junia Belisário Pinto 41,5

38 102 Patrícia Farias Lirio Nascimento Piassi 32

39 575 Grazielly Soares Toneto 25,9

40 84 Romário Gomes Cabral 24,8

41 379 Andreia de Oliveira Moulin 19

42 71 Maria Elisa Belinato Lemos 18,4

43 463 Jedson Kemper Bicalho Ferreira 14

44 555 Maria Paula Delabela Matos 9

FARMACÊUTICO

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 167 Aline Davel Frossard 75,6

2 97 Mayara de Oliveira Santos 61

3 173 Kleber Cousaquivite de Amorim 56,1

4 29 Sabrina Pena Machado 50,2

5 254 Annik Fioresi Tessinari 46

6 58 Clarissa Ventorim 44

7 118 Sâmila Barcelos Picoli 43

8 40 Penha Patricia Voss de Amigo 38,5

9 81 Marcus Campanha Sena 34

10 311 Leticia Maria Vinco Collodetti 28

11 31 Henrique Pagotto Gaburro 14,2

12 77 Milena Vazzoler Perim 10

   

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 309 Rafael Lima Campanha 29

    

MÉDICO ESF

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 381 Pierre Diniz Silveira 34,3

MÉDICO VETERINÁRIO

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome

PONTOS

1 35 Barbara do Nascimento Lemos Hupp 31

2 193 Michell Pinto Almeida 22,4

3 590 Marcela Faitanin Passamani 8

    

    

PSICÓLOGO
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Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome

PONTOS

1 103 Virginia Pizzeta Altoe do Amaral 97,2

2 509 Alessandra Luzia da Gama Cotta 91

3 92 José Antônio Delecrode 90

4 483 Raquel Veiga de Tassis 80

5 134 Priscila Lopes Vinco 70

6 407 Fabíola Magnano Pedruzzi 67,8

7 463 Katherine Mayara Biazatti Lopes 65,9

8 276 Izabel Gislane Campos Sobral 61

9 454 Stephanie do Amaral Secchin 59,6

10 566 Francinne Alves Cabelino 59,1

11 157 Gina Cassa Aguilar 59

12 155 Aline Perim Guimarães Pires 57,1

13 328 Camila de Lacerda Batalha 56

14 189 Marina Barros da Silva 47,6

15  Mary Karoline Benevenute Santana 41,5

16 78 Renata Moulin Magalhães 40

17 207 Lígia Caroline Pereira Pimenta 40

18 380 Gilmara Araújo da Cruz 38

19 345 Salua Vazzoler Largura Salvador 36,5

20 181 Gabriella Bolzan de Moraes Vinha 26,8

21 487 Renata Camargo Magnago 22

22 127 Mariani Polonini Azevedo 22

23 251 Louis Emil Theodor Wentz Neto 21

24 541 Roberta Gaier Gomes 19,5

25 430 Bárbara de Souza Malvestio 13,5

26 358 Daiana Gardioli Bolonini 12,6

27 190 Ana Carolina de Almeida Castro 4

28 206 Danilo Candido Lemos 0

TERAPÊUTA OCUPACIONAL

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 57 Carla Pizzol Vigna 74

2 399 Hubilla Carmem Estevao Marques Silva 66,7

3 578 Ana Paula Matos Mendes 29,4

4 505 Wellis Lugon 0

ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO

    

AGENTE DE ENDEMIAS

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 84 Flávia Cardozo Ferreira 40

2 261 Síntia de Azevedo Lima 15

3 53 Paula Lopes Lobo 15

4 117 Mônica da Conceição Gimenez Côgo 5
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5 13 Adriana de Souza Melo Silva 5

6 28 Marilene Costa da Cruz Ramos 5

7 38 Douglas Ragazzi Garcia 5

8 350 Brenda Moreira Mol 1,5

9 560 Jaqueline José Ribeiro 1

10 536 Sireno Batista do Nascimento 0

11 10 Jorge Luiz Zanetti Bonetti 0

12 302 Polônia Pope Nunes 0

13 318 Arlete Andreon 0

14 246 Bárbara Ventura 0

15 294 Maria Luiza Semoni 0

16 585 Luciana Zambon Ribeiro Bastos 0

17 39 Edma Moreira de Azevedo 0

18 478 Francelina do Carmo Zardo Libardi 0

19 247 Elenice da Penha Passarela Sandes 0

20 319 Marilza Stelzer Ventorim 0

21 76 Ana Maria Daniel Rangel 0

22 232 Eliana Vicência Malvestio Mageski 0

23 85 Ana Maria Silva Barbosa 0

24 279 Rosilane da Silva Leite 0

25 507 Ana Paula Libardi 0

26 452 Terezinha de Jesus Martins Camargo 0

27 482 Nilcéia Tiburcio Martins 0

28 387 Mônica Ribeiro da Silva 0

29 420 Carina Silva Cassa 0

30 385 Elaine Alves 0

31 70 Fábio Luiz da Silva Dalvi 0

32 444 Jorge Edson Leite 0

33 63 Sandra Amaro da Silva 0

34 59 Ana Paula Ambrosim Lima 0

35 241 Maria da Penha Amorim Cezati 0

36 153 Késia de Almeida Nunes Pereira 0

37 45 Eunice Cruz Ramos Martins 0

38 225 Maria Aparecida da Silva Araújo 0

39 334 Marciana Moreira da Silva 0

40 131 Camila Pedruzzi dos Santos 0

41 4 Danielle da Silva Brito 0

42 292 Adriana Vicentini 0

43 214 Raquel de Andrade Peixoto Bersan 0

44 286 Elaine Sandre Gonçalves 0

45 238 Fabiana Daré Fiorini 0

46 442 Patrícia Caverzan 0

47 111 Arlene Anacleto Silva 0

48 526 Leandra Oliveira da Silva 0

49 17 Valdirene da Conceição dos Santos 0

50 537 Elisângela da Silva Izídio 0

51 397 Angela Paiva de Castro da Silva 0

52 580 Aline Vittorazzi Donna 0

53 142 Joyce De Bortolo Viganor 0
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54 106 Gleice Aparecida Fornaciari da Silva 0

55 135 Kátia Aparecida da Cunha 0

56 264 Larissa Salvador Vettorazzi 0

57 581 Maria Marta da Silva Freitas 0

58 109 Aline Cogô Dias 0

59 245 Édna Bárbara Pigatti 0

60 163 Jociele Cristina da Silva Conceição 0

61 517 Jane Vettorazzi Duque Duarte 0

62 369 Tatiane Ovchar Vieira 0

63 354 Eulália Silva de Abreu 0

64 394 Hozana Emanuele Alves Ribas da Silva 0

65 316 Ester Helker Oliveira Dillen 0

66 22 Indiara da Conceição Piassarolo 0

67 440 Ines Lima de Araújo 0

68 464 Keiliani Gaspar do Nascimento 0

69 26 Rosiana Aparecida do Couto 0

70 301 Liliana Aparecida Souza Vidigal Zuim 0

71 25 Mariá Di Lacerda 0

72 288 Bianca Marchezi Alvez 0

73 544 Geise Dalvi Dalcin 0

74 66 Suyanara Panetto Silva 0

75 484 Cristina Bueno Guimarães 0

76 324 Gabriele Ambrosio Paqueli 0

77 475 Jocarla Conceição Louzada 0

78 42 Vanessa Aparecida Rodrigues da Silva 0

79 583 Pâmela Soares Monteiro 0

80 114 Olívia Aparecida Máximo 0

81 6 Mayara Pereira Reis Florencio 0

82 553 Jennifer Tomazini de Freitas 0

83 562 Taís de Paula e Silva 0

84 362 Patrícia Pereira de Souza 0

85 51 Alessandra Poncio 0

86 322 Tales Barcelos Madeira 0

87 263 Alice Cipriano Careta 0

88 572 Giovanna Viana Fraga 0

89 586 Vinícius da Silva 0

90 257 Leandro Oliveira Maciel 0

91 460 Alessandra Garcia Paquiella 0

92 67 Liara Bueno Nogarol 0

93 50 Elidiane Salaroli Benincá 0

94  Luan Cruz Alves 0

95 349 Pâmila Martins Onofre 0

96 331 Luana de Fátima Vicente da Silva 0

97 417 Patrícia Augusto Lopes 0

98 471 Tiara Colodetti 0

99 220 Aline Venturim Bravim 0

100 357 Beatriz Pereira de Souza 0

101 116 Dandara Pianissola Barbosa 0

102 565 Taiana Santiago Bravim 0
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103 386 Carlos Eduardo Zanon 0

104 538 Hosana dos Santos Soares Helker 0

105 36 Caroline Caverzan Guimarães 0

106 101 Vivian Amaro da Silva 0

107 329 Tainá Camporeze Pizzol 0

108 360 Fabrícia Pereira de Souza 0

109 11 Bruno de Souza Marconsini 0

110 201 Salmo Rodrigues da Silva 0

111 556 Natália Costa Ferreira 0

112 321 Luana Muniz Macedo 0

113 27 Amanda Sgrancio Olinda 0

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 304 Juliana Pinon Camporez 87

2 121 Adriana Maria Spadette Mesquita 77

3 269 Lucilea Maria Demarsi Belizário 39,9

4 12 Elaine Lovato Fraga Lovo 35

5 298 Norizete Destefani Simão 17,5

6 230 Luciene de Freitas Vieira 15

7 388 Mônica Ribeiro da Silva 9,2

8 144 Marilene Rocha da Silva 7,8

9 367 Adriana Sabino Machado 3

10 110 Aline Côgo Dias 2,6

 5 Iane Langa de Assis Martins DESCLASSIFICADA

 151 Renata Aparecida Rodrigues da Silva Caliman DESCLASSIFICADA

FACILITADOR ESPORTE

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 443 Jussara Fiorio Careta Belizário 90

2 20 Aline Ventorin Avanci 85,5

3  Elianderson Severiano Faccin 84,4

4 588 Douglas Thomazini Falçoni 79,5

5 222 Bruno Gonçalves Minto 73

6 124 Michelle Cristina da Silva Costa 72,5

7 410 Geraldo Sérgio Brunelli Caretta 65

8 530 Amadeu Julho Venturim Manhone 65

9 425 Maralissa Ventorim 62,5

10 174 Sylvio Luiz Zacchi Ventorim 58

11 99 Elisangela Curty Chuvytz 40

12 73 Paulo André Borba da Rocha 17,5

    

    

FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos
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1 503 José Denivan Ramos 65

2 221 Bruno Gonçalves Minto 65

3 184 Maria Auxiliadora da Silva Zanardo 58,5

4 184 Alan Machado Piumbini 53,5

5 547 Regina Martha Dias Louzada 47,5

6 406 Floripes Tolentino Pinheiro Filgueiras 18,5

7 129 Andressa Brunelli de Oliveira 13

8 428 Vírginia Riccio 0

 419 Sidinei Sella DESCLASSIFICADO

 514 João Pedro Moreira Reis DESCLASSIFICADO

 592 Vânia Rolinda Brunoro DESCLASSIFICADA

 312 Degiane Gaiba Entringer Desteffani DESCLASSIFICADA

 534 Elâine Sandre Gonçalves DESCLASSIFICADA

  Andressa Vicentini DESCLASSIFICADA

 532 Bruna Campanha de Araújo DESCLASSIFICADA

    

FACILITADOR DE DANÇA

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 500 Helena Barcelos 65,8

2 426 Scheyenne Zanardo Saraiva 44

3 74 Gaísa Thobias Machado Bruni 35

4 170 Celso Vitor Dionízio Mamedes 13

    

MOTORISTA CATEGORIA D

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 8 Tharles Souza Premoli 76,1

2 366 José Nildo Cesquim 50

3 398 João Renato Fassarella 37,5

4 339 Luiz Avanci 30

5 459 José Donizeti de Carvalho 27,5

6 166 Carlos Humberto Giori 25

7 462 Rodrigo Paiva Matos 16,6

8 325 Weverton Gussão Castellan 15

9 119 Janio Regio da Silva Júnior 14

10 140 Márcia Ferreira Patrício 13,7

11 54 Everson Callegari 5

12 540 Ademilson Pedro Jubini 0

13 395 Clayton Luiz Mota Ribeiro 0

14 161 Laudenor Nicoli Careta 0

15 213 Marcelo Campanharo Passamani 0

16 445 Jorge Edson Leite 0

17 418 Joelson dos Santos Soares 0

    

OPERADOR DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos
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1 336 Maria Tereza Araújo Machado 40

2 317 Rita Alves de Oliveira Cesquim 37,8

3 91 Marilene Machado 35

4 231 Eliana Vicência Malvestio Mageski 34,6

5 235 Fabiana Daré Fiorini 32,4

6 283 Durcineia Gomes da Silva 31

7 104 Mônica da Conceição Gimenez Côgo 30,6

8 456 Adriana Freitas Mistura 30,2

9 126 Ana Cristina Krohling Martins 30

10 495 Rita Neri Lanchetta Gomes 29,6

11 200 Andréia Menine 29,3

12 338 Rita Vicentini Delarmelina 28,5

13  Valzenith da Silva 27

14 439 Maria Cecília Ragazzi Espilari 25,8

15 236 Maria de Fátima Moreira 25

16 446 Luiza Elena da Silva 25

17 171 Doralucia Dalvi Dalcin 25

18 377 Lucinéia Alves de Lima 25

19 508 Maria da Penha Mascarello Demartin Francischetto 25

20 343 Maria de Lourde Rodrigues da Silva 25

21 68 Marta Helena Caverzan 25

22 158 Eliane Mattos de Souza Dalcin 25

23 570 Ana Ilda Muniz 25

24 259 Cleria Rodrigues da Cunha Cesquim 25

25 308 Maria Isaura Nascimento Coimbra 25

26 330 Rosa Helena Gomes da Silva 25

27 458 Marineuza Crsitina do Nascimento 25

28 122 Joyce De Bortolo Viganor 25

29 186 Polônia Pope Nunes 23,5

30 196 Cleunice Bastos de Lima 23,4

31 280 Maria Jucélia da Silva Nery 20

32 89 Maria José do Carmo 20

33 69 Josimar Coutinho Candido Lorenzon 16

34 494 Maristela Silva Camargo Fiorese 15,3

35 405 Terezinha do Carmo Ribeiro Brunelli 15

36 415 Rita de Cássia Ferreira 14,5

37 422 Cristina Veríssimo Menini 14

38 477 Rosinele Rocha 11,6

39 412 Andréia Moreira Mol 11

40 341 Izalina Vinco Andrião 10

41 402 Eni Constantino Gonçalves 10

42 391 Lucilene da Costa 10

43 56 Maria da Penha Bufon Pereira 10

44 389 Edite Brunelli 10

45 75 Ana Maria Daniel Rangel 10

46 488 Marcia Andréa Carvalho Moreira 10

47 9 Adriana Arruda Guimarães Bolzan 10

48 533 Silvia Guarnier Salvador dos Reis 10
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49 481 Nilcéia Tiburcio Martins 10

50 403 Daiane Neves Santos Patusso 10

51 98 Késia de Almeida Nunes Pereira 10

52 226 Maria Aparecida da Silva Araújo 10

53 333 Marciana Moreira da Silva 10

54 262 Raquel de Andrade Peixoto Bersan 10

55 156 Jociene Destefani Arêas 10

56 574 Aline Vittorazzi Donna 10

57 567 Rosângela Aparecida Guimarães Bosser 10

58 83 Flávia Cardozo Ferreira 10

59 337 Lília Jane Menine Sofiate 10

60 62 Joyce Madeira Florencio 10

61  Derlaine Almeida Fernandes 10

62 347 Maricy Ferreira Troliz 10

63 449 Geanes Aparecida da Silva Cabral 10

64 473 Franciele Carrilho 10

65 303 Liliana Aparecida Souza Vidigal Zuim 10

66 591 Ana Lúcia dos Santos Silva 10

67 506 Andréa Pereira de Souza 9,8

68 215 Geilza Carvalho Fonseca Favoreto 9,6

69 192 Terezinha da Glória Sgrancio 9,4

70 480 Francelina do Carmo Zardo Libardi 8,2

71 211 Manoel Rodrigues 7,8

72 453 Terezinha de Jesus Martins Camargo 7,6

73 315 Ester Helker Oliveira Dillen 7,6

74 250 Edmar de Araújo Zanelato 7,4

75 515 Luana Menini da Conceição 7,2

76 146 Janaina Guiomar Camargo Tibiriçá 7,2

77 240 Valdirene Vargas Barboza 7

78 218 Luana Teixeira Dias Fontoura 7

79 233 Ana Rita dos Santos Louzada 6,8

80 227 Eliane Roberto Pereira dos Santos 6,6

81 242 Maria da Penha Amorim Cezati 6,4

82 424 Andréia da Penha Andrade 6

83 128 Valquíria Odete da Silva 6

84 441 Patrícia Caverzan 5,8

85 373 Marcilene dos Santos Santana 5,8

86 559 Jaqueline José Ribeiro 5,6

87 64 Liele Crevelari Sansão 5,5

88 168 Jociele Cristina da Silva Conceição 5,4

89 413 Jaqueline Bello da Silva 4,4

90 347 Verônica Aparecida Crevelário 4,2

91 348 Pâmila Martins Onofre 4

92 390 Narli da Costa do Nascimento 3,8

93 268 Janaína Rodrigues Seabra Izídio 3,8

94 434 Erlane Vargas Barboza de Souza 3,7

95 125 Lúcia Regina Malavolti Canal 3,4

96 293 Adriana Vicentini 3,4

97 55 Karine de Souza 3
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98 195 Samira Pícoli da Vitória 2,8

99 3 Sinara Cardoso de Souza Monteiro 2,6

100 72 Ana Paula Davel Silva 2,6

101 470 Viviane do Rosário Dias 2,6

102 416 Bruna Pimenta da Silva 2,5

103 396 Angela Paiva de Castro da Silva 2,2

104 371 Gerlaine da Silva Cabral 2,2

105 87 Sandra Glória Schwartz 1,8

106 162 Maiara Stoffle Martins 1,7

107 499 Almerinda Cristiane Davel 1,6

108 497 Maria Madalena da Silva Oliveira 1,6

109 295 Ednéia Dalfior Abílio Piumbini 1,2

110 423 Ana Cristina Assis Carvalho 0,8

111 411 Suely dos Santos Soares Fardim 0,8

112 546 Josiene Locatelli de Almeida 0,8

113 256 Mônica de Oliveira Maciel 0,8

114  Luana Garcia Matielo 0,5

115 169 Elzi Ferreira Barbosa 0,4

116 474 Nair de Castro Vieira 0,4

117 535 Elisângela da Silva Izídio 0,4

118 577 Mithele Bandeira de Castro 0,4

119 335 Edvania da Silva 0,4

120 576 Tenória Fonseca 0

121 219 Mirtes Gonçalves Vieira 0

122 34 Edma Moreira de Azevedo 0

123 486 Maria Rosani Pancotto Zanelato 0

124 198 Elenice da Penha Passarela Sandes 0

125 502 Maria da Penha Silva Cruz 0

126 393 Maria Lidinalva Rigone Thezolin 0

127 61 Sandra Amaro da Silva 0

128 44 Eunice Cruz Ramos Martins 0

129 558 Simone Aparecida de Souza 0

130 527 Leandra Oliveira da Silva 0

131 60 Jaqueline Campos Muniz 0

132 501 Amanda Constantino de Melo 0

133 340 Jéssica Pazine Ferreira 0

134 37 Tanielma Almeida 0

135 248 Letícia Casimiro Brandão 0

136 479 Alessandra Lima da Silva Teixeira 0

137 351 Jady Moreira Mol Andreon 0

138 579 Jéssica Fonseca Esperidião Conceição 0

139 461 Alessandra Garcia Paquiella 0

140 159 Paloma de Oliveira 0

141 203 Aline Venturim Bravim 0

142 539 Hosana dos Santos Soares Helker 0

143 469 Silvana Coleti Berje Christo 0

144 496 Flávia Falcon Págio 0

145 197 Rosiana Aparecida do Couto 0

 409 Vanilda Barbosa Gomes DESCLASSIFICADA
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 175 Edima do Carmo Malvestido Sanson DESCLASSIFICADA

  Mabiana Marchezi do Nascimento DESCLASSIFICADA

    

OPERADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 300 Juliana Pinon Camporez 97

2 363 Eliete Fim Ambrózio Machado 84,5

3 327 Ana Lúcia de Lacerda Batalha 82

4 2 Rosana Curcio Magnago 80

5 172 Eliana Nicoli Romanel 76,2

6 95 Abraão Duarte Vicentim 75

7 1 Iane Langa de Assis Martins 65

8 80 Rosinéia Cavalini 56,5

9 361 Flávia Passamani Souza 55

10 489 Maria José de Oliveira 55

11 552 Jennifer Tomazini de Freitas 51,2

12 147 Maria Auxiliadora da Silva Zanardo 50

13 504 Geni de Mattos Souza 50

14 287 Bianca Marchezi Alvez 50

15 485 Cristina Bueno Guimarães 50

16 383 Viviane Brandão Lima Silva 47

17 586 Luciana Zambon Ribeiro Bastos 45

18 491 Maria Luzia Paula de Oliveira 45

19 584 Pâmela Soares Monteiro 45

20 24 Mariá Di Lacerda 44

21 529 Juliana Gonçalves Minto 40

22 548 Letícia Dias Curbani 40

23 472 Tiara Colodetti 40

24 490 José Ivani de Pontes 35

25 281 Terezinha Fioresi Paqueli 35

26 451 Lúcia Fim Cecotte 35

27 52 Alessandra Poncio 35

28 542 Iziz da Conceição Dias 35

29 296 Deidilara Calisto Mello 35

30 326 Weverton Gussão Castellan 30

31 21 Indiara da Conceição Piassarolo 30

32 258 Síntia de Azevedo Lima 27,4

33 41 Christine Machado Rodrigues 25

34 587 Eliane Martins Esteves 25

35 252 Rúbia Estefhânia Andrade 25

36 130 Valéria Aparecida Pereira da Silva 25

37 7 Mayara Pereira Reis Florencio 25

38 113 Olívia Aparecida Máximo 24,6

39 18 Shirley Dalvi Lopes 21,5

40 30 Marilene Costa da Cruz Ramos 20,8

41 476 Rosineli Rocha 19,3

42 239 Raquele Monteiro Riquieri 18,4

43 332 Patrícia Crivelari Monteiro 16,4
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44 15 Ana Paula Cesconetti Peixoto 15

45 260 Giovana Amaral de Souza 15

46 253 Angela Maria Gonçalves Fim 10

47 344 Maricy Ferreira Troliz 10

48 450 Geanes Aparecida da Silva Cabral 10

49 465 Keiliani Gaspar do Nascimento 6,6

50 323 Wevely Gussão Castellan 6,5

51 306 Jaqueline Ramiro Nali 5,6

52 65 Liele Crevelari Sansão 5,5

53 16 Valdirene da Conceição dos Santos 5

54 165 Renata Aparecida Rodrigues da Silva Caliman 4,6

55 112 Arlene Anacleto Silva 2,6

56 355 Mariléia de Fátima Machado Sabino 2

57 265 Larissa Salvador Vettorazzi 0,8

58 255 Rosilane da Silva Leite 0

59 421 Carina Silva Cassa 0

60 107 Gleice Aparecida Fornaciari da Silva 0

61 359 Patrícia Pereira de Souza 0

62 49 Elidiane Salaroli Benincá 0

63 492 Bruna Aline Pianissola Dalfior 0

64 145 Palloma Santos Bravim Louzada 0

65 48 Caroline Caverzan Guimarães 0

66 523 João Paulo Fernandes Fornazier 0

67 55 Viviane Assis da Silva 0

68 202 Salmo Rodrigues da Silva 0

69 320 Luana Muniz Macedo 0

70 100 Patrícia Quaioto DESCLASSIFICADA

71 571 Taiana Santiago Bravim DESCLASSIFICADA

    

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 93 Silvia Elena da Silva 97,8

2 86 Romário Gomes Cabral 90

3 133 Marilia Cousaquiviti Zucoloto 89,9

4 433 Jeferson Brito da Silva 84

5 148 Rodrigo Proscholdt Pereira 75

6 228 Larisse Ferreira dos Santos 75

7 522 Rosiele Bonadiman Alves Pereira 74,6

8 299 Simone Ferrão Lopes 73

9 79 Valéria da Silva Secchim 70,7

10 284 Rosiane Aparecida Mariani Bravim 67,5

11 414 Zenilda Aparecida Pereira Sampaio 65

12 551 Lorena Poncio Batista 45

13 516 Vanda Batista 40,5

14 199 Rita de Cássia Nogarol Victor 40

15 282 Maria de Fátima Nascimento 40

16 33 Raquel Souza Gonçalves 40

17 493 Terezinha Pereira de Andrade 36,5
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18 521 Marcela Cola Ferreira 30

19 457 Adriana Freitas Mistura 28,5

20 14 Élida Vicentin 20

21 510 Dalva Faria 20

22 43 Adriana da Silva Romanel 15

23 365 Patrícia de Oliveira Camporez 15

24 19 Shirley Dalvi Lopes 12,2

25 376 Maria de Lourdes Camargo de Oliveira 8

26 435 Josiana da Silva de Paula Ferrari 5,6

27 82 Camilla Nascimento Portela 0

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

    

Ordem Classi-
ficação N° de Inscrição Nome Total de Pontos

1 364 Eliete Fim Ambrózio Machado 77,5

2 518 Welesson Pereira Lopes 66,5

3 408 Fábio Ribeiro de Assis Neto 50

4 564 Thiago Cevolane 48

5 498 Maria Luzia Paula de Oliveira 45

6 543 Izis da Conceição Dias 0

7 549 Viviane Assis da Silva 0

 561 Lucas Cristo Falçoni DESCLASSIFICADO

CONTRATO Nº 01.014985/2014 - RÁDIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA
Publicação Nº 6133

- CONTRATO Nº.: 01.014985/2014. 

PROCESSO Nº.: 014985/2014. 

CONTRATANTE: O Município de Castelo. 

CONTRATADO: Radio Cultura de Castelo FM Ltda.

SECRETARIA: GABINETE.

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a realização de veiculação de 340 (trezentos e quarenta) inserções comerciais mensais, de 30 
(trinta) segundos cada inserção, a Rádio Cultura de Castelo FM Ltda, de segunda-feira a domingo, pelo período de novembro e dezembro de 2014, 
com o objetivo de divulgar informações à população, abrangendo o maior número de pessoas ouvintes possível, principalmente no que se refere 
aos assuntos relacionados à Defesa Civil, visto que se aproxima o período de fortes chuvas no Município. Além da Campanha Castelo de Natal, 
sorteio do NAC (Núcleo de atendimento ao Contribuinte), entre outras ações realizadas pelas diversas secretarias. . Tudo de acordo com o processo 
administrativo nº.014985/2014, oriundo do Gabinete do Prefeito.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será do mês de novembro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

- Castelo/ES, 16 de dezembro de 2014.

- 

- JAIR FERRAÇO JÚNIOR

- Prefeitura Municipal de Castelo

- Contratante

- 

- 
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DECRETO 13.619
Publicação Nº 6106

DECRETO Nº 13.619, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

ColoCa Servidor à diSPoSição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Municí-
pio de Castelo, 

- Considerando os termos do § 2° do art. 18 da Lei Federal 
n°11.416/06 e § 6º do art. 31 da Lei Municipal nº 1.440/92, e,

- Considerando o que consta no processo nº 015559/2014

D E C R E T A:

Art.1º Fica colocado à disposição do Poder Judiciário Federal, o 
servidor JOÃO GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico em Serviços Gerenciais – GPM, para atuar 
junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na 2ª Vara 
do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim – ES, sem ônus para o 
Município de Castelo, a partir de 01 de janeiro de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a 01 de janeiro de 2015.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

LEI 3.522
Publicação Nº 6119

LEI Nº 3.522, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

CRIA GRATIFICAÇÃO PARA O CARGO DE MOTORISTA DE-
SIGNADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO 
DE ATENDIMENTO INTENSIVO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO, NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO: faço saber que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Ficam criadas 05 (cinco) funções gratificadas para o 
cargo efetivo de Motorista “D” lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais a ser 
deferida aos Motoristas designados para condução de pacientes 
em situação de atendimento intensivo.

§1º São requisitos essenciais para a concessão da gratificação a 
que se refere este artigo a comprovação de aprovação em curso 
de condutor de veículo de emergência e curso de socorrista.

§2º As funções gratificadas previstas no caput serão concedidas 
por meio de Decreto do Executivo.

Art.2º As gratificações criadas por esta Lei seguirão os ditames 
previstos na Lei 2.507 de 10 de maio de 2007. 

DECRETO 13.617
Publicação Nº 6104

DECRETO Nº 13.617, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

NOMEIA SECRETÁRIO SUBSTITUTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo;

DECRETA:

Art. 1º  Fica nomeada a Sr ª CLEONICE MACHADO RO-
DRIGUES, para exercer o cargo comissionado de Secretária 
Municipal de Saúde (SEMSA) referência CC-1, pertencente à 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei 
nº 1.805, de 14 de maio de 1998, em substituição a Secretária 
Titular a Sr ª. MARGARETH MACHADO, durante o período 
de suas férias que compreende de 17 de dezembro de 2014 
a 31 de 31 de dezembro de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a 17 de dezembro de 2014.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 13.618
Publicação Nº 6105

DECRETO Nº 13.618 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

CoNCede liCeNça.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgâ-
nica do Município de Castelo e o que consta do art. 71 da 
lei 1.052/87 e, considerando o que consta no processo nº 
015715/2014;

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida Licença a Servidora Pública Municipal, a Sr.ª 
MARGARIDA MARIA LEITE NALLI, ocupante do cargo comissio-
nado de Auxiliar Operacional de Serviços, nomeada através do 
Decreto n° 12.872 de 29 de novembro de 2013. 

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo será sem 
vencimentos pelo prazo de (04) quatro anos, a contar de 02 
de fevereiro de 2015.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a 02 de fevereiro de 2015.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 16 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal
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LEI 3.523
Publicação Nº 6120

LEI Nº 3.523, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a criação do Programa Família Acolhedora e dá ou-
tras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Castelo o Progra-
ma Família Acolhedora, a ser desenvolvido pela Secretaria Munici-
pal de Assistência Social.

§1º O Programa Família Acolhedora será desenvolvido em conso-
nância com a Política Nacional de Assistência Social - Lei 12.435/11 
e com o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, sen-
do classificado como Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, na qual fica garantida a proteção integral às famí-
lias e/ou indivíduos que se encontram em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados do seu núcleo de convivência familiar 
e/ou comunitária.

§ 2º A família acolhedora caracteriza-se como uma alternativa 
de proteção às crianças e aos adolescentes que precisam, tem-
porariamente, ser retirados de sua família de origem, mediante 
a concessão temporária de guarda e responsabilidade, conforme 
decisão judicial, sendo a mesma inserida no seio de outro núcleo 
familiar.

Art. 2º O Programa Família Acolhedora tem como princípios:

I – O direito à convivência familiar e comunitária preconizado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, evitando a 
ruptura dos vínculos com familiares e os prejuízos causados pela 
institucionalização;

II – O direito de crianças e adolescentes à convivência em núcleo 
familiar em que sejam asseguradas as condições para seu desen-
volvimento;

III – Trabalhar as relações intra-familiares e os vínculos afetivos 
entre as crianças e os adolescentes e seus familiares para compre-
ender e sanar as causas que levaram ao acolhimento temporário 
em família acolhedora criando condições para o retorno da criança 
e do adolescente prioritariamente à sua família de origem.

Art. 3º O Programa Família Acolhedora tem como objetivos:

I – Garantir às crianças e adolescentes proteção através de acolhi-
mento familiar provisório em famílias acolhedoras;

II – Oferecer apoio e suporte psicossocial às famílias de origem, 
facilitando sua reorganização e o retorno de seus filhos, devendo 
para tanto incluí-los em programas sociais diversos, inclusive nos 
de transferência de renda;

III – Interromper o ciclo da violência e da violação de direitos em 
famílias socialmente vulneráveis;

IV – Tornar-se uma alternativa ao abrigamento e à 

Art. 3º As atribuições e os requisitos para o exercício das funções 
gratificadas previstas nesta lei são aquelas discriminadas no Anexo 
I.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO I DA LEI Nº 3.522 DE 15 DE DEZEMBRO

Atribuições e Requisitos para Exercício das Funções Gratifica-
das para Motoristas

Designados para Condução de Pacientes em Situação de Aten-
dimento Intensivo:

I - Requisitos básicos: 

Para conduzir tais veículos o profissional deve:

a) ser maior de vinte e um anos;

b) ter disposição pessoal para a atividade; 

c) possuir equilíbrio emocional e autocontrole; 

d) ter disposição para cumprir ações orientadas; 

e) possuir habilitação profissional como motorista de veículos de 
transporte de pacientes, de acordo com a legislação em vigor (Có-
digo Nacional de Trânsito);

f) apresentar capacidade de trabalhar em equipe, bem como para 
re-certificação periódica.

II - As Competências/Atribuições do condutor de veículos 
terrestres de urgência são: 

a) conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimen-
to e transporte de pacientes; 

b) conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica 
do mesmo;

c) estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de 
regulação médica e seguir suas orientações; 

d) conhecer a malha viária local; 

e) conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde 
integrados ao sistema assistencial local;

f) auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 

g) auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; 

h) realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; 

i) identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de 
socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal
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VI – Estarem com os demais membros da família em comum acor-
do com o acolhimento.

Parágrafo único - Caso a família acolhedora seja a família ex-
tensa da criança ou do adolescente, aplicam-se as condicionantes 
e obrigações da família acolhedora, exceto quanto à exigência de 
residência no Município de Castelo/ES, admitindo-se, neste caso, 
a residência no Estado do Espírito Santo.

Art. 10 São deveres e direitos da família acolhedora:

I – Assegurar à criança e/ou adolescente assistência material, 
educacional, moral, afetiva e de saúde;

II – Acolher uma criança/adolescente por vez, exceto quando se 
tratar de grupo de irmãos, quando esse número poderá ser am-
pliado, para evitar a ruptura dos vínculos familiares;

III – Assinar o Termo de Adesão e Compromisso, após emissão 
de parecer psicossocial favorável à inclusão no Programa;

IV – Participar das capacitações, reuniões e encontros a serem 
marcados pela equipe técnica do Programa;

V – Participar de Serviços e Programas ofertados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e demais Secretarias do Município 
e de atividades comunitárias, conforme orientação da equipe téc-
nica;

VI – Receber a equipe técnica do Programa em visita domiciliar.

Parágrafo único – Fica resguardado à família acolhedora o direi-
to de não conviver com a família de origem.

Art. 11 A equipe técnica do Programa, no uso de suas atribuições, 
acompanhará sistematicamente as famílias acolhedoras, as crian-
ças e adolescentes acolhidos e as famílias de origem.

§ 1º O acompanhamento às famílias acolhedoras e às famílias de 
origem se dará por meio de:

I – Visitas domiciliares e elaboração de Plano de Trabalho a ser 
preparado para cada família;

II – Atendimento psicossocial aos envolvidos;

III – Preparação e execução de encontros de acompanhamento 
a serem realizados com a presença das famílias envolvidas e das 
crianças e adolescentes acolhidos;

IV – Encaminhamento à Rede de Proteção Sócioassistencial.

Art. 12 O Programa institui o auxílio financeiro mensal, no va-
lor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo por criança 
ou adolescente acolhido, a ser repassado pelo Município à família 
acolhedora, visando o custeio dos gastos relativos às necessidades 
das crianças/adolescentes, como gêneros alimentícios, vestuário, 
material escolar, remédios e outros.

§ 1º O auxílio financeiro mensal será no valor de 100% 
(cem por cento) do salário mínimo por criança ou adoles-
cente com deficiência (deficiência física, deficiência visu-
al, deficiência auditiva e deficiência mental), visando o 

institucionalização, garantindo a convivência familiar e comunitá-
ria de crianças e adolescentes;

V – Oferecer apoio psicossocial às famílias acolhedoras para exe-
cução da função de acolhimento.

Art. 4º O Programa atenderá crianças e adolescentes do Municí-
pio de Castelo, de 01 dia a 17 anos e 11 meses, vítimas de maus-
tratos, em situação de abandono ou abrigamento, cujas famílias 
ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados 
de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Parágrafo Único – Somente será inserida no Programa Família 
Acolhedora à criança e/ou adolescente que assim for designada 
por determinação judicial.

Art. 5º O acolhimento por família acolhedora, no âmbito do Pro-
grama, será temporário e seu tempo de duração será de 01 (um) 
ano, podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, mediante 
determinação judicial.

Art. 6º A equipe técnica fornecerá ao Juizado da Infância e Juven-
tude de Castelo Laudos, Relatórios e Estudos Psicossociais, man-
tendo permanente comunicação com o mesmo, informando sobre 
a situação das crianças e adolescentes atendidos no Programa e 
de suas famílias.

Art. 7º O processo de acolhimento de crianças e adolescentes 
será acompanhado pela equipe técnica do Programa, que cadas-
trará, selecionará, capacitará as famílias acolhedoras, antes, du-
rante e após o acolhimento.

Art. 8º A inscrição das famílias candidatas a participar do Progra-
ma Família Acolhedora será gratuita e será feita pela equipe técni-
ca do Programa, mediante preenchimento da Ficha de Inscrição e 
apresentação dos documentos abaixo relacionados:

I – Documentos Pessoais (Carteira de Identidade ou Carteira de 
Trabalho e CPF);

II – Comprovante de Residência;

III – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;

IV – Atestado de Saúde Física e Mental.

Art. 9º Poderão ser acolhedores casais, mulheres e/ou homens 
solteiros, com idade compreendida entre 21 e 65 anos, que preen-
cham os seguintes requisitos:

I – Residentes no Município de Castelo/ES;

II – Com boas condições de saúde física e mental;

III – Que não tenham pendências judiciais;

IV – Com tempo disponível para a criança e/ou adolescente, com 
capacidade de dar carinho, amor e limites, que mantenham uma 
relação harmoniosa com os membros da família;

V – Com parecer psicossocial favorável emitido pela equipe técni-
ca do Programa;
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Art. 16 Fica admitida no âmbito do Programa Família Acolhedora 
a figura da Família Extensa, assim entendida aquela formada por 
parentes próximos com os quais o assistido convive e mantém 
vínculos de afinidade e afetividade.

Parágrafo Único – À Família Extensa se aplicam as condicionan-
tes e obrigações da família acolhedora, exceto quanto à exigência 
de residência no Município, admitindo-se, neste caso, a residência 
no Estado do Espírito Santo.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18 Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

LEI 3.524
Publicação Nº 6122

LEI Nº 3.524, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

ALTERA LEI Nº 1.805, DE 14 DE MAIO DE 1998.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Es-
pírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono a seguinte:

LEI

Art. 1º O artigo 10 da Lei 1.805 de 14 de maio de 1998 passa a 
viger acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 10 (…)

Parágrafo único – O Departamento de Material e Patri-
mônio poderá ser auxiliado na execução de suas atribui-
ções por Comissões permanentes e/ou provisórias, devi-
damente remuneradas na forma da lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

custeio dos gastos relativos às necessidades das crianças 
e adolescentes, tais como gêneros alimentícios, vestuá-
rios, material escolar, remédios e outros.

§ 2º Na hipótese da família acolher mais de uma criança ou ado-
lescente, para cada novo acolhido, será repassado o equivalente a 
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até o limite de três 
crianças ou adolescentes.

§ 3º O auxílio financeiro será subsidiado pelo Município de Caste-
lo/ES, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, con-
forme previsão na dotação orçamentária, bem como doações e 
outras parcerias.

§ 4º O pagamento do auxílio financeiro será feito mensalmente 
de acordo com as normas e procedimentos legais da Prefeitura.

§ 5º O pagamento do auxílio financeiro se encerrará ao final do 
acolhimento.

Art. 13 Os casos de inadaptação entre crianças ou adolescentes 
e familiares acolhedores identificados pelo Programa serão, ime-
diatamente, comunicados ao Juízo da Infância e Juventude, que 
poderá revogar a guarda, após ouvir a equipe do Programa e o 
Ministério Público, e encaminhar a criança ou o adolescente à uma 
nova família acolhedora ou a um abrigo.

Art. 14 Competirá à Secretaria Municipal de Assistência Social a 
composição da equipe técnica do Programa Família Acolhedora, 
que será composta por Assistente Social e Psicólogo, assim como 
a composição dos demais profissionais ligados ao Programa.

Art. 15 São atribuições da equipe técnica do Programa:

I – Cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famí-
lias acolhedoras;

II – Acompanhar e dar apoio psicossocial às famílias acolhedoras, 
famílias de origem e crianças e adolescentes durante o acolhi-
mento;

III – Garantir apoio psicossocial à família acolhedora após a saída 
da criança;

IV – Oferecer às famílias de origem apoio e orientação psicosso-
cial, inclusão nos programas sociais e inclusão na rede sócioassis-
tencial do município;

V – Acompanhar crianças, adolescentes e famílias de origem após 
a reintegração familiar por até dois anos;

VI – Organizar encontros, cursos, capacitações e eventos;

VII – Realizar a avaliação sistemática do Programa e de seu al-
cance social;

VIII – Enviar relatório avaliativo bimestral à autoridade judiciária 
informando a situação atual da criança ou adolescente, da família 
de origem e da família acolhedora;

IX – Desenvolver outras atividades necessárias ao bom desempe-
nho do Programa.
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bens inservíveis, considerando se está obsoleto, antieconômico, 
ocioso, irrecuperável, se foi roubado, destruição em uso ou alie-
nação;

V - coordenar e supervisionar os serviços de recebimento, confe-
rência, guarda e distribuição de bens permanentes reutilizáveis no 
âmbito do órgão;

VI - efetuar auditorias patrimoniais dos bens móveis de caráter 
permanente;

VII - emitir relatórios apontando para a alienação de bens;

VIII - determinar se o bem é de consumo ou permanente, con-
siderando o art. 3º da Portaria 448 da STN e demais legislações;

IX - adequar o cadastro dos bens sempre que necessário;

X - opinar em processo de bens considerados excedentes;

XI - sanar as dúvidas do Setor de Patrimônio sempre que neces-
sário;

XII - promover exame minucioso dos bens, emitindo laudo ou 
quando julgar conveniente, solicitar laudo técnico dos setores 
qualificados;

XIII - confirmar, reavaliar, depreciar e solicitar baixa dos bens, se 
assim for necessário;

XIV - dar parecer conclusivo quanto a baixa patrimonial e remeter 
o processo ao Secretário de Administração para apreciação e ho-
mologação das avaliações procedidas;

XV - definir a incorporação ou não de um bem fabricado pelo Mu-
nicípio ou inventariado;

XVI - formar os lotes de bens conforme sua classificação e carac-
terísticas patrimoniais;

XVII - instruir os processos de desfazimentos conforme a classifi-
cação dos bens inservíveis;

XVIII - avaliar os bens que irão para leilão, dando seu valor ini-
cial;

XIX - executar outras atividades que venham a ser atribuídas. 

Art. 4º A Comissão de Inventário de Bens Móveis terá como atri-
buições:

I - fazer levantamento físico dos bens no local onde eles se en-
contram;

II - verificar o estado de conservação dos bens, apontando em 
formulário específico em qual se enquadra, utilizando, se neces-
sário, recursos de áudio, vídeo e foto (Câmeras fotográficas, fil-
madoras);

III - confirmar se todos os bens tombados e identificados pelo 
Setor de Patrimônio, constantes em relatórios, constam de fato no 
local vistoriado;

IV - anotar e fazer observações dos bens não localizados, ou que 
foram localizados em outro setor / departamento / secretaria;

V - apresentar relatórios semanais dos levantamentos apurados 
e, ao final dos trabalhos, apresentar relatório final à Comissão de 
Avaliação e Leilão de Bens Móveis Patrimoniais e após encaminhar 
ao setor de imobilizado;

VI - colher assinatura dos responsáveis pelos setores, após térmi-
no do levantamento e impressão de relatório atualizado de acordo 
com inventário feito em cada local;

VII - proceder a verificação da localização física de todos os bens 
patrimoniais;

VIII - proceder a identificação dos bens permanentes eventual-
mente não tombados;

IX - desenvolver outras atividades que venham a ser atribuídas.

Art. 5º O serviço das comissões criadas por esta Lei, será 

LEI 3.525
Publicação Nº 6123

LEI Nº 3.525, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

CRIA COMISSÕES NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E 
PATRIMÔNIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Es-
pírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Ficam criadas as seguintes Comissões para auxílio do De-
partamento de Material e Patrimônio:

I – Comissão de Bens Imóveis e Infraestrutura;

II – Comissão de Avaliação e Leilão de Bens Móveis;

III - Comissão de Inventário de Bens Móveis.

§ 1º Os membros das Comissões criadas por esta Lei serão no-
meados por Decreto.

§ 2º O Decreto de nomeação das Comissões definirá sobre o ca-
ráter permanente ou transitório da Comissão, observada a neces-
sidade do momento de sua instituição.

§ 3º A Comissão de Bens Imóveis e Infraestrutura de que trata 
o inciso I deste artigo será composta por no mínimo 05 (cinco) 
servidores, preferencialmente efetivos.

§ 4º A Comissão de Avaliação e Leilão de Bens Móveis de que tra-
ta o inciso II deste artigo será composta por no mínimo 06 (seis) 
servidores, preferencialmente efetivos. 

§ 5º A Comissão de Inventário de Bens Móveis de que trata o 
inciso III deste artigo será composta por no mínimo 03 (três) ser-
vidores, preferencialmente efetivos.

Art. 2º A Comissão de Bens Imóveis e Infraestrutura terá como 
atribuições:

I - fazer levantamento dos bens de infraestrutura (ir à campo), 
procedendo sua avaliação;

II - levantar os imóveis do município junto aos Cartórios de Notas 
e de Registro de Imóveis;

III - providenciar a escritura, bem como seu registro, junto aos 
Cartórios Municipais com a participação da SEMAD;

IV - com informações em mãos, ir a campo proceder o levanta-
mento e avaliação dos bens imóveis;

V - emitir relatórios com as informações necessárias para cadastro 
no Setor de patrimônio;

VI - sanar dúvidas do Setor de Patrimônio sempre que solicitar;

VII - desenvolver outras atividades que venham a ser atribuídas.

Art. 3º A Comissão de Avaliação e Leilão de Bens Móveis terá 
como atribuições:

I - coordenar e supervisionar o registro para controle do patrimô-
nio móvel;

II - respeitar as regras da contabilidade pública de forma a pos-
sibilitar a administração dos bens permanentes durante toda sua 
vida útil;

III - orientar os procedimentos quanto ao registro, controle e zelo 
pelo bem público, observando-se a legislação vigente;

IV - orientar o procedimento quanto ao recolhimento e baixa dos 
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Art. 2º É da competência do Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMUDEF:

I - formular e encaminhar propostas ao Prefeito Municipal 
e Câmara de Vereadores, com a finalidade de implantação 
de políticas de interesse da pessoa com deficiência;

II - levar aos órgãos e autoridades competentes, questões 
atinentes à formulação de uma política municipal de re-
alização dos direitos das pessoas com deficiência, abran-
gendo a toda Administração Municipal, fixando priorida-
des para a execução das ações e estabelecendo critérios 
para avaliação e controle de seus resultados;

III - zelar pela execução dessa política, atendidas as par-
ticularidades das pessoas com deficiência;

IV - estabelecer normas e meios de fiscalização das ini-
ciativas que envolvam pessoas com deficiência e que pos-
sam afetar seus direitos;

VII - analisar programas das entidades governamentais 
municipais, estaduais e federais acerca das pessoas com 
deficiência que operam no Município;

VIII - convocar e instituir grupos de trabalho, incumbidos 
de oferecer subsídios para as normas e procedimentos 
relativos a projetos ou programas de atendimento ou in-
tegração das pessoas com deficiência;

IX - emitir parecer de cunho técnico quanto a trabalhos, 
campanhas, projetos ou programas que envolvam pesso-
as com deficiência;

X - manifestar-se sobre a implantação de equipamentos 
sociais iniciativas e propostas relacionadas às pessoas 
com deficiência, observando as prioridades, conveniên-
cias, adequadas técnica, social, educativa e cultural, ten-
do em vista a política traçada para o setor;

XI - enviar anualmente, as prioridades que compõem a 
política de promoção e integração da pessoa com defi-
ciência a ser desenvolvida no Município, através das Se-
cretarias, a fim de orientar a elaboração do orçamento 
municipal;

XII - organizar e manter atualizado o cadastro das enti-
dades governamentais e não governamentais e demais 
interessados nas questões das pessoas com deficiência, 
visando estabelecer contatos, pesquisas e informações 
sempre que necessário;

XIII - organizar e manter atualizado o cadastro das enti-
dades governamentais e não governamentais e cooperar 
na realização do censo municipal das pessoas com de de-
ficiência;

XIV - mobilizar a opinião pública no sentido da indispen-
sável participação da comunidade na solução dos proble-
mas das pessoas com deficiência;

XV - incentivar a capacidade e aperfeiçoamento de recur-
sos humanos necessários ao adequado trato com pessoas 
com deficiência;

XVII - fazer cumprir a legislação federal, estadual e muni-
cipal relativa às pessoas com deficiência;

remunerado, a título de gratificação, nos seguintes valores, cor-
rigidos anualmente na data-base pelo INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor):

I – R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para todos os membros;

II – R$ 100,00 (cem reais) mensais, pelo exercício da Presidência.

Parágrafo único – As gratificações criadas por esta Lei seguirão 
os ditames previstos na Lei 2.507 de 10 de maio de 2007.

Art. 6º Caso esta Lei seja aprovada em período que as despesas 
com pessoal do Poder Executivo Municipal estejam acima dos limi-
tes fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/2000),a remuneração a título de gratificação prevista no arti-
go anterior ficará com eficácia suspensa até o reestabelecimento 
dos limites, sendo devida posteriormente como indenização. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

LEI 3.526
Publicação Nº 6124

LEI Nº 3.526, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Altera Lei nº 2.550 de 03 de agosto de 2007 que Dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º A ementa da lei nº 2.550 de 03 de agosto de 2007 passa 
a viger com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência – COMUDEF.”

Art. 2º O caput do art. 1º da Lei nº 2.550 de 03 de agosto de 
2007 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDEF, tendo 
caráter deliberativo, consultivo, normativo, fiscalizatório 
e representativo com atribuições e constituição definidas 
por esta Lei.

Art. 3º O caput do art. 2º e seus incisos I, II, III, IV, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVII da Lei nº 2.550 de 03 de agosto de 
2007 passam a viger com a seguinte redação:
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LEI 3.527
Publicação Nº 6126

LEI Nº 3.527, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 
FUNMPDEC DO MUNICÍPIO DE CASTELO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil 
- FUNMPDEC do Município de Castelo, vinculado ao Gabinete do 
Prefeito o qual será administrado por um Conselho Gestor.

Art. 2º Fica instituído o Conselho Gestor, que será composto por 
05 membros, sendo o presidente indicado pelo Chefe do Poder 
Executivo, 02 (dois) escolhidos dentre os membros que compõem 
a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC 
e 02 (dois) indicados pela sociedade civil organizada.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Gestor não serão 
remunerados a qualquer título, sendo, entretanto, as atividades 
desenvolvidas consideradas como serviços públicos relevantes.

Art. 3º O FUNMPDEC tem por finalidade captar, controlar e aplicar 
recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações de 
prevenção e preparação em áreas de risco de desastres, de res-
posta e de recuperação em áreas atingidas por desastres.

§ 1º As ações de prevenção e preparação em áreas de risco de 
desastres compreendem:

I - projetos educativos e de divulgação;

II - capacitação de recursos humanos;

III - elaboração de trabalhos técnicos;

IV - proteção de áreas de risco;

V - aquisição de materiais e equipamentos;

VI - equipamento e reequipamento da COMPDEC.

§ 2º Compreendem as despesas para as ações de resposta ao 
desastre, aquelas relacionadas ao socorro e assistências emer-
genciais e de reabilitação, incluído o custeio operacional e apoio 
financeiro e material à COMPDEC e às entidades assistenciais sem 
fins lucrativos, respaldando providências básicas para atendimen-
to durante e após a fase de impacto.

Art. 4º Compete ao Conselho Gestor do FUNMPDEC:

I - administrar os recursos financeiros;

II - cumprir as instruções e executar as diretrizes estabelecidas 
pela COMPDEC;

III - prestar contas da gestão financeira;

IV - desenvolver outras atividades atribuídas pelo Chefe do Exe-
cutivo e que sejam compatíveis com os objetivos do FUNMPDEC.

Art. 5º Constituem recursos do FUNMPDEC:

Art. 4º O caput do art. 3º da Lei nº 2.550, de 27 de julho de 
2007, alterada pela Lei nº 2.650 de 28 de abril de 2008 passa a 
viger com a seguinte redação:

Art. 3º O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência – COMUDEF, será paritário, cons-
tituído por 08 (oito) membros titulares e 08 (oito) suplen-
tes, sendo:

Art. 5º O inciso II do art. 3º da Lei nº 2.550, de 27 de julho de 
2007, alterado pela Lei nº 2.650 de 28 de abril de 2008 passa a 
viger com a seguinte redação:

II - 02 (dois) representantes de entidades sociais que tra-
balham com Pessoas com Deficiência e seus respectivos 
suplentes, assim escolhidos:

a) 01(um) representante da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE;

b) 01(um) representante da Associação Castelense de 
Pessoas Portadoras de Deficiência – ACAPPODE.

Art. 6º O inciso III do art. 3º da Lei nº 2.550, de 27 de julho de 
2007, alterado pela Lei nº 2.650 de 28 de abril de 2008 passa a 
viger com a seguinte redação:

III - 02 (dois) representantes dos usuários, devendo ser 
pessoas com deficiência (deficiência física; deficiência vi-
sual, deficiência auditiva e deficiência mental) ou seu re-
presentante legal; 

Art. 7º O §1º do art. 3º da Lei nº 2.550, de 27 de julho de 2007, 
passa a viger com a seguinte redação:

§ 1º Os quatro conselheiros representantes das Se-
cretarias Municipais serão indicados pelo Prefeito Muni-
cipal, escolhidos dentre pessoas com poder de decisão e 
experiência comprovada no atendimento e defesa dos di-
reitos das pessoas com deficiência, devendo ser adotado 
o mesmo critério na escolha dos respectivos suplentes.

Art. 8º O art. 12 da Lei nº 2.550, de 27 de julho de 2007, passa 
a viger com a seguinte redação:

Art. 12 No prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta lei, deverá ser instalado o Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia - COMUDEF.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal
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Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

LEI 3.528
Publicação Nº 6127

LEI Nº 3.528, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Institui o Código Municipal de Meio Ambiente, no Municí-
pio de Castelo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, Estado do Espírito 
Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte:

LEI

TÍTULO I

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I

Dos Princípios

Art. 1º Esta Lei fundamentada no interesse local, regula a ação 
do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e ins-
tituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defe-
sa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida.

Art. 2º A Política Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
têm por fim a preservação, conservação, defesa, recuperação e 
melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, aten-
didas as peculiaridades locais e em harmonia com o desenvolvi-
mento sócioeconômico e cultural, visando assegurar a qualidade 
ambiental, essencial à sadia qualidade de vida, observados os se-
guintes princípios:

I - promoção do desenvolvimento integral do ser humano;

II - manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum, promovendo sua proteção, controle, recupe-
ração e melhoria;

III - exploração e utilização racionais dos recursos ambientais, na-
turais ou não, de modo a não comprometer o equilíbrio ecológico;

IV - organização e utilização adequada do solo urbano e rural, com 
vistas a compatibilizar sua ocupação com as condições exigidas 
para a conservação e melhoria da qualidade ambiental;

V - proteção dos ecossistemas, incluindo a preservação e con-
servação de espaços territoriais especialmente protegidos e seus 
componentes representativos, mediante planejamento, zonea-
mento e controle das atividades potencial ou efetivamente degra-
dantes;

VI - direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para a presente e 
futuras gerações;

I - as dotações orçamentárias consignadas anualmente no Orça-
mento Geral do Município e os créditos adicionais que lhe forem 
atribuídos;

II - os recursos transferidos da União, Estado ou Município;

III - os auxílios, dotações, subvenções e contribuições de enti-
dades públicas ou privadas, nacional ou estrangeiras, destinados 
as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recu-
peração;

IV - os recursos provenientes de dotação e contribuições de pes-
soas físicas e jurídicas;

V - os saldos apurados no exercício anterior;

VI - o produto de alienação de materiais ou equipamentos inser-
víveis, doados à COMPDEC ou adquiridos com recursos provenien-
tes deste Fundo;

VII - a remuneração decorrente de aplicação no mercado finan-
ceiro;

VIII - os saldos dos créditos extraordinários e especiais, abertos 
para atendimento de situação anormal caracterizada como situa-
ção de emergência ou estado de calamidade pública;

IX - emendas parlamentares;

X - outros recursos que legalmente lhe forem atribuídos.

§ 1° O saldo positivo do FUNMPDEC, apurado em balanço, em 
cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguin-
te, a crédito do mesmo Fundo.

§ 2° Os recursos do FUNMPDEC serão movimentados em conta 
corrente específica aberta junto ao Banco do Estado do Espírito 
Santo - BANESTES, sediado no Município.

Art. 6º Compete a COMPDEC, além de supervisionar e fiscalizar 
os recursos empregados pelo FUNMPDEC:

I - fixar as diretrizes operacionais do FUNMPDEC;

II - ditar normas e instruções complementares disciplinadoras da 
aplicação dos recursos financeiros disponíveis;

III - sugerir o plano de aplicação para o exercício seguinte;

IV - disciplinar e fiscalizar o ingresso de receitas;

V - decidir sobre a aplicação dos recursos;

VI - analisar e aprovar mensalmente as contas do FUNMPDEC;

VII - promover o desenvolvimento do FUNMPDEC e exercer ações 
para que seus objetivos sejam alcançados;

VIII - apresentar, anualmente, relatório de suas atividades;

IX - definir critérios para aplicação de recursos nas ações preven-
tivas.

Art. 7º O FUNMPDEC será implementado em 2014 e suas dota-
ções orçamentárias consignadas anualmente no orçamento geral 
do Município.

Art. 8º O FUNMPDEC terá escrituração contábil própria, ficando 
a aplicação de seus recursos sujeita à prestação de contas ao Tri-
bunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos 
na legislação pertinente.

Art. 9º O Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, conta-
dos da publicação desta Lei, regulamentará por Decreto o funcio-
namento do FUNMPDEC.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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XIV - promover a educação ambiental na sociedade e na rede de 
ensino municipal;

XV - promover o zoneamento ambiental.

Parágrafo único - Considera-se Poder de Polícia Administrativa, 
para efeito desta Lei, a atividade da administração pública munici-
pal que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula ou impõe a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 
de interesse público, concernente à segurança, conservação, pre-
servação e restauração do meio ambiente e à realização de ativi-
dades econômicas dependentes de concessão, licença ou autori-
zação do Poder Público Municipal, no que diz respeito ao exercício 
dos direitos individuais e coletivos, em harmonia com o bem-estar 
e melhoria da qualidade de vida.

Seção III

Dos Conceitos Gerais

Art. 4° São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos 
desta Lei:

I - meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica (elementos natu-
rais e criados, sócio-econômicos e culturais), presentes na biosfera 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e biológi-
cos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por 
um determinado espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade 
integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos, com 
respeito à sua composição, estrutura e função;

III - degradação ambiental: a alteração adversa das característi-
cas do meio ambiente, processos resultantes dos danos ao meio 
ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 
propriedades, tais como a qualidade da água, a capacidade pro-
dutiva das florestas.

IV - poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de ati-
vidades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da popula-
ção;

b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômi-
co;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões am-
bientais estabelecidos;

e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

f) afetem desfavoravelmente o patrimônio genético, cultural, his-
tórico, arqueológico, paleontológico, turístico, paisagístico e artís-
tico.

V - poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou priva-
do, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora 
de poluição ou degradação efetiva ou potencial;

VI - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, super-
ficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;

VII - proteção: procedimentos integrantes das práticas de conser-
vação e preservação da natureza;

VIII - preservação: proteção integral do atributo natural, admitin-
do apenas seu uso indireto;

IX - zoneamento ambiental: instrumento de ordenação territorial, 
ligado íntima e indissoluvelmente ao desenvolvimento da socie-
dade, visando assegurar, à longo prazo, a igualdade de acesso 
aos recursos naturais, econômicos e sócio-culturais, que poderão 
representar uma oportunidade de desenvolvimento sustentável 
quando devidamente aproveitados;

X - conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em 

VII - promoção de incentivos e orientação da ação pública visando 
estimular as atividades destinadas a manter o equilíbrio ecológico;

VIII - obrigação de recuperar áreas degradadas e indenizar pelos 
danos causados ao meio ambiente;

IX - promoção do desenvolvimento econômico em consonância 
com a sustentabilidade ambiental;

X - promoção da educação ambiental em todos os níveis de edu-
cação formal e não formal municipal, objetivando sua eficácia no 
controle e proteção ambientais.

XI – Desenvolvimento sustentável.

Seção II

Dos Objetivos

Art. 3° A Política Municipal do Meio Ambiente tem por objetivos:

I - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvol-
vidas no Município pelos órgãos e entidades diversos, municipais, 
estaduais, federais e/ou não governamentais, quando necessá-
rios;

II - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunici-
pais, favorecendo quaisquer instrumentos de cooperação;

III - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, defi-
nindo as funções específicas de seus componentes, as fragilida-
des, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis;

IV - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecoló-
gico, visando assegurar as condições da sadia qualidade de vida e 
do bem-estar da coletividade;

V - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e 
o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que 
comportem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida 
e o meio ambiente;

VI - estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluen-
tes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas a uso e 
manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os, 
permanentemente, em face da lei, de inovações tecnológicas e de 
alterações decorrentes da ação antrópica ou natural;

VII - criar instrumentos e condições que propiciem o desenvolvi-
mento da pesquisa e a aplicação da melhor tecnologia disponível 
para a constante redução dos níveis de poluição e o uso racional 
dos recursos ambientais;

VIII - preservar e conservar as áreas protegidas no Município;

IX - prover sobre os meios e condições necessários ao estímulo 
para a preservação, conservação, melhoria e recuperação ambien-
tais, incluindo incentivos fiscais, subvenções especiais, bem como 
o estabelecimento, na forma da lei, de mecanismo de compensa-
ção para prevenir e atenuar os prejuízos coletivos decorrentes de 
ações sobre o meio ambiente;

X - estabelecer meios indispensáveis à efetiva imposição ao polui-
dor, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 
ao meio ambiente, sem prejuízo da aplicação das sanções admi-
nistrativas e penais cabíveis;

XI - fixar, na forma da lei, a contribuição dos usuários pela utiliza-
ção de recursos ambientais com fins econômicos;

XII - exercer, sob todas as formas, o poder de polícia administra-
tiva, para condicionar, passiva ou ativamente e restringir o uso e 
gozo de bens, atividades e até determinados direitos, em benefício 
da manutenção do equilíbrio ecológico, essencial à sadia qualida-
de de vida;

XIII - criar espaços territoriais especialmente protegidos, sobre os 
quais o Poder Público fixará as limitações administrativas pertinen-
tes, e unidades de conservação, objetivando a preservação, con-
servação, melhoria e recuperação de ecossistemas caracterizados 
pela importância de seus componentes representativos;
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potencialmente poluidoras ou, ainda, que possam causar degra-
dação ambiental;

XXIV - licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão am-
biental competente estabelece as condições, restrições e medidas 
de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreen-
dedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 
operar empreendimentos;

XXV - audiência pública: procedimento de consulta à sociedade 
ou a grupos sociais interessados em determinado problema am-
biental ou potencialmente afetados por um projeto, a respeito de 
seus interesses específicos e da qualidade ambiental por eles pre-
conizada;

XXVI - medidas mitigadoras: destinadas a prevenir impactos nega-
tivos ou a reduzir sua magnitude;

XXVII - plano diretor: relatório ou projeto de engenharia no âmbi-
to de planejamento, que compara alternativas, cenários e soluções 
possíveis em função das mais diversas técnicas disponíveis, levan-
do em consideração o custo e benefício e a viabilidade econômica 
e financeira de cada possibilidade.

XXVIII - mata ciliar: vegetação em qualquer estágio sucessional 
que cresce naturalmente nas margens e encostas de rios e córre-
gos, ou foi recomposta, parcial ou totalmente, pelo homem, com 
a função de preservar o curso daqueles;

XXIX - montante: diz-se de uma área ou de um ponto que fica 
acima de outro ao se considerar uma corrente fluvial. Na direção 
da nascente ou do início de um curso de água;

XXX - jusante: diz-se de uma área ou de um ponto que fica abaixo 
de outro, ao se considerar uma corrente fluvial. Indica a direção 
da foz de um curso de água ou o seu final;

XXXI - afluente: curso de água que deságua em outro curso de 
água considerado principal, reservatório ou instalação de trata-
mento;

XXXII - efluente: Água residuária ou outros líquidos gerados a par-
tir de processos industriais e outros processos que alteram subs-
tancialmente sua composição química inicial;

XXXIII - aqüífero subterrâneo: formação geológica, capaz de ar-
mazenar e fornecer quantidades significativas de água;

XXXIV - manancial: nascente de água, fonte perene e abundante. 
Também usado para descrever um curso de água utilizado como 
fonte de abastecimento público.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SISMMA

Seção I

Da Estrutura

Art. 5º Fica criado o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISM-
MA, que é o conjunto dos órgãos, das diretrizes, dos códigos e das 
Leis, integradas para a preservação e controle do meio ambiente e 
dos recursos naturais, hídricos e minerais, existentes no Município 
de Castelo.

Art. 6º Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISM-
MA:

I – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, ou outro 
órgão que vier a substituí-la, que é o órgão de coordenação, con-
trole e execução da política ambiental;

II - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, 
órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e 
nominativo da Política Ambiental;

III - Organizações da sociedade civil que tenham a questão 

vista a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos 
ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade;

XI - manejo: técnica de utilização racional e controlada de recur-
sos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos 
e técnicos, visando atingir os objetivos de conservação da nature-
za e do desenvolvimento sustentável;

XII - gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos 
sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por ins-
trumentação adequada - regulamentos, normatização e investi-
mentos públicos assegurando racionalmente o conjunto do de-
senvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio 
ambiente.

XIII - áreas de preservação permanente: porções do território mu-
nicipal, de domínio público ou privado, destinadas à preservação 
de suas características ambientais relevantes, ou de funções eco-
lógicas fundamentais, assim definidas em lei;

XIV - unidades de conservação: parcelas do território municipal, 
incluindo as áreas com características ambientais relevantes de 
domínio público ou privado legalmente constituídas ou reconhe-
cidas pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob 
regime especial de administração, às quais se aplicam garantias 
adequadas de proteção;

XV - Áreas verdes especiais: áreas representativas de ecossiste-
mas criados pelo Poder Público por meio de florestamento em 
terra de domínio público ou privado.

XVI - biodiversidade: variabilidade de organismos vivos de todas 
as origens, compreendendo os ecossistemas terrestres, e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem 
parte, bem como a diversidade de genes, de espécies e de ecos-
sistemas;

XVII - uso sustentável: uso de componentes da diversidade bio-
lógica de um modo e a um ritmo que não ocasione a diminuição 
a longo prazo da diversidade biológica, mantendo assim o seu 
potencial para atender às necessidades e aspirações da presente 
e das futuras gerações;

XVIII - educação Ambiental: Educação Ambiental: processo de 
formação e informação orientado para o desenvolvimento de 
consciência crítica sobre as questões ambientais, dirigida às crian-
ças, jovens e adultos, voltadas a sustentabilidade local, regional 
e global;

XIX - estudos ambientais: São todos e quaisquer estudos relati-
vos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instala-
ção, ampliação e operação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para análise da licença requerida, tais 
como relatório ambiental, plano, projeto de controle ambiental, 
diagnóstico ambiental, dentre outros;

XX - avaliação de impacto ambiental (AIA): instrumento da políti-
ca ambiental, formado por um conjunto de procedimentos capaz 
de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame 
sistemático dos impactos ambientais que possam (ou venham) 
ser causados por um projeto, programa, plano ou política e suas 
alternativas;

XXI - o EIA é um estudo exigido para a avaliação ambiental de em-
preendimento/atividades com potencial significativo de impactos 
ambientais em conformidade com a legislação ambiental;

XXII - relatório de impacto ambiental (RIMA): documento que 
deve esclarecer, em linguagem simples e acessível, todos os ele-
mentos que possam ser utilizados na tomada de decisão, possibi-
litando uma fácil compreensão dos conceitos técnicos e jurídicos 
por parte da população em geral, principalmente daquela localiza-
da na área de abrangência do projeto. É o relatório-síntese do EIA 
e deve conter gráficos, mapas, quadros e ilustrações;

XXIII - licenciamento ambiental: ato administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utili-
zadoras de recursos ambientais e sejam consideradas efetiva ou 
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parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de ati-
vidades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos 
resíduos;

XVIII - Coordenar a elaboração e posterior implantação do Plano 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

XIX - Promover as medidas administrativas e requerer as judiciais 
cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes degradado-
res do meio ambiente;

XX - Atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e 
recursos ambientais degradados;

XXI - Fiscalizar as atividades produtivas e comerciais de prestação 
de serviços e o uso de recursos ambientais pelo Poder Público e 
pelo particular;

XXII - Exercer o poder da polícia administrativa para condicionar e 
restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefí-
cio da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e 
controle do meio ambiente;

XXIII - Determinar a realização de estudos prévios de impacto 
ambiental;

XXIV - Dar apoio técnico e administrativo ao CONDEMA;

XXV - Dar apoio técnico ao Ministério Público, nas suas ações ins-
titucionais em defesa do meio ambiente;

XXVI - Elaborar projetos ambientais.

XXVII – Comunicar ao Ministério Público as infrações reincidentes.

Seção III

DOS REGISTROS, CADASTROS E INFORMAÇÕES AMBIEN-
TAIS

Art. 10 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, man-
terá, de forma integrada com os demais órgãos do SISMMA, para 
efeito de controle e informação ambientais, banco de dados, regis-
tros e cadastros atualizados, conforme regulamento, tendo como 
objetivos, dentre outros:

I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse am-
biental;

II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros 
e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse 
para o SISMMA;

III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários 
às diversas necessidades do SISMMA;

IV - recolher e organizar dados e informações de origem multi-
disciplinar de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da 
sociedade;

V - articular-se com os sistemas congêneres.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SEMMA fornecerá, nos termos do regulamento, certidões, relatório 
ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de 
que dispõe, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

Art. 11 São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I - o planejamento e o zoneamento ambientais;

II - os espaços territoriais especialmente protegidos, incluindo as 
unidades de conservação;

III - as medidas diretivas, constituídas por normas, parâmetros, 
padrões e critérios relativos à utilização, exploração, defesa e 

ambiental entre seus objetivos e com sede neste Município de 
Castelo;

IV - Outras Secretarias e autarquias afins do Município, definidas 
em ato do Poder Executivo;

Parágrafo Único - O CONDEMA é a instância superior da com-
posição do SISMMA, devendo a lei específica dispor sobre seu 
funcionamento, atribuições e composição.

Art. 7º Os órgãos e entidades que compõem o SISMMA atuarão 
de forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, observada a competência 
do CONDEMA.

Seção II

Do Órgão Executivo

Art. 8° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castelo - 
SEMMA, ou outro órgão que vier a substituí-la é o órgão respon-
sável pela coordenação, controle e execução da Política Municipal 
de Meio Ambiente, com as atribuições e competência definidas 
neste Código.

Art. 9° São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
- SEMMA:

I - Participar do planejamento das Políticas Públicas ambientais do 
Município; 

II - Coordenar as ações dos órgãos integrantes do SISMMA;

III - Elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e respectiva pro-
posta orçamentária;

IV - Exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recur-
sos naturais do Município;

V - Realizar o controle e monitoramento das atividades produtivas 
e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente 
degradadores do meio ambiente;

VI - Manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre 
questões de interesse ambiental para a população do Município;

VII - Implementar através do Plano de Ação, as diretrizes da polí-
tica ambiental municipal;

VIII – Promover e fomentar a educação ambiental;

IX- Articular-se com organismos federais, estaduais, municipais e 
organizações não governamentais - ONG’s, para a execução co-
ordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de 
programas relativos à preservação, conservação e recuperação 
dos recursos ambientais, naturais ou não;

X - Executar outras atividades, correlatas atribuídas pela adminis-
tração;

XI - Coordenar a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, 
nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, segundo as 
diretrizes fixadas pelo CONDEMA;

XII - Apoiar as ações das organizações da sociedade civil que te-
nham a questão ambiental entre seus objetivos;

XIII - Propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, 
implementando os planos de manejo;

XIV - Recomendar ao CONDEMA normas, critérios, parâmetros, 
padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos am-
bientais do Município;

XV - Licenciar a instalação, a operação e a ampliação das obras e 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente modificadoras 
ou degradadoras do meio ambiente local;

XVI - Elaborar com a participação dos órgãos e entidades do SIS-
MMA, o zoneamento ambiental;

XVII - Fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos do 
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(R$) de licenciamento, sendo que o enquadramento da matriz das 
tipologias de atividades com base no porte e potencial degradador, 
será regulamentado através de Decreto Municipal previsto, e a 
tabela de subenquadramento de empreendimentos, atividades, e/
ou serviços potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio 
ambiente será regulamentada através de portaria da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, sendo dada ciência ao CONDEMA;

XIII - Termo de referência (TR) - ato administrativo utilizado para 
fixar diretrizes e conteúdo aos Estudos de Avaliação Ambiental 
desenvolvidas pelos empreendimentos ou atividades utilizadoras 
de recursos ambientais.

XIV – Termo de Compromisso Ambiental - instrumento de ges-
tão ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação do 
meio ambiente degradado, por meio de fixação de obrigações e 
condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas 
pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa, 
de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor ou minimizar seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas 
físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de 
suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pe-
las autoridades ambientais competentes e adequação à legislação 
ambiental.

XV - Anuência Prévia Ambiental – APRA, emissão do documento 
emitido pelo Município, para os empreendimentos, atividades e 
serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou 
degradadores do meio ambiente, que não sejam de impacto local 
e/ou o licenciamento se dê em outro nível de competência.

XVI - Controle Ambiental - CA: atividade estatal consistente na 
exigência da observância da legislação de proteção ao meio am-
biente, por parte de toda e qualquer pessoa, natural ou jurídica, 
utilizadora de recursos ambientais;

XVII - Avaliação Ambiental - AVA: são todos os estudos relativos 
aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 
operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, que 
poderão ser apresentados como subsídios para análise da conces-
são da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e 
projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, rela-
tório técnico de título de direito minerário, relatório de exploração, 
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de 
área degradada, análise preliminar de risco, relatório de controle 
ambiental e auditoria ambiental. O órgão ambiental poderá esta-
belecer diretrizes e exigências adicionais julgadas necessárias à 
elaboração de avaliações ambientais com base em norma legal ou, 
na sua inexistência, em parecer técnico fundamentado;

XVIII - Autorização Ambiental - AA: ato administrativo emitido em 
caráter precário e com limite temporal, mediante o qual o órgão 
competente estabelece as condições de realização ou operação 
de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter 
temporário ou para execução de obras que não caracterizem ins-
talações permanentes e obras emergenciais de interesse público, 
transporte de produtos e resíduos perigosos ou, ainda, para ava-
liar a eficiência das medidas adotadas pelo empreendimento ou 
atividade.

XIX - Consulta Prévia Ambiental: consulta submetida, pelo interes-
sado, ao órgão ambiental, para obtenção de informações sobre a 
necessidade de licenciamento de sua atividade ou sobre a viabili-
dade de localização de seu empreendimento;

XX - Consulta Técnica: procedimento destinado a colher opinião 
de órgão técnico, público ou privado, bem como de profissional 
com comprovada experiência e conhecimento, sobre ponto espe-
cífico tratado na avaliação ambiental em questão.

XXI - Consulta Pública: procedimento destinado a colher a opinião 
de setores representativos da sociedade sobre determinado em-
preendimento e/ou atividade, cujas características não justifiquem 
a convocação de audiência pública.

XXII - Relatório de Controle Ambiental - RCA: é a avaliação 

desenvolvimento dos recursos naturais e à qualidade ambiental;

IV - Os Estudos de Avaliação Ambiental, que são todos e quais-
quer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à 
localização, instalação e operação de um empreendimento, ativi-
dade e/ou serviço, apresentados como subsídios para a análise do 
licenciamento, em especial:

a) Relatório Técnico Ambiental Prévio – RETAP - é o estudo de 
avaliação ambiental a ser apresentado pelo empreendedor na fase 
do requerimento da Licença Prévia, contendo todos os aspectos 
relacionados à localização e os impactos a serem gerados na área 
de influência direta e indireta do empreendimento;

b) Plano de Controle Ambiental – PCA - é o documento apresenta-
do pelo empreendedor ao órgão ambiental competente, contendo 
propostas que visem prevenir ou corrigir não-conformidades legais 
relativas à poluição, conforme identificadas no RETAP;

c) Diagnóstico Ambiental - é o resultado ou conclusão do estudo 
técnico-científico realizado por profissionais habilitados, com o fim 
de identificar a qualidade ambiental de determinado ecossistema;

d) Plano de Manejo - é um conjunto de métodos e procedimentos 
pelos quais se estabelece a utilização racional e sustentável dos 
recursos naturais;

e) Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD - é o plano 
de apresentação obrigatória em todos os casos de implantação 
de empreendimentos que causem poluição e/ou degradação de 
uma determinada área, contendo informações claras acerca dos 
impactos e das medidas que serão adotados pelo empreendedor 
para a recuperação dessa área impactada pelo empreendimento, 
visando garantir condições de estabilidade e sustentabilidade do 
meio ambiente;

f) Declaração de Impacto Ambiental – DIA - é a declaração forne-
cida pelo empreendedor, contendo as principais características do 
empreendimento, com destaque às principais fontes de poluição 
e às medidas de controle de mitigação. Esse documento é espe-
cífico para empreendimentos de porte pequeno e baixo potencial 
poluidor; e

g) Formulário de Encerramento de Atividades - é o formulário de 
apresentação obrigatória em todos os casos de desativação de 
empreendimentos, atividades ou serviços causadores de poluição 
e/ou degradação de uma determinada área, contendo, inclusive, 
cronograma de remediação e o respectivo monitoramento da área 
impactada pelo empreendimento. Caso seja configurada a conta-
minação, o requerente deverá assumir a responsabilidade pelas 
providências subseqüentes.

V - o licenciamento ambiental, sob as suas diferentes formas, bem 
como as autorizações e permissões;

VI - a auditoria ambiental;

VII - o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, 
processos e obras que causem ou possam causar impactos am-
bientais;

VIII - os registros, cadastros e informações ambientais;

IX - o Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente;

X - a educação ambiental e os meios destinados à conscientização 
pública, objetivando a defesa ecológica e as medidas destinadas 
a promover a pesquisa e a capacitação tecnológica orientada para 
a recuperação, preservação e melhoria da qualidade ambiental;

XI - os mecanismos de estímulo e incentivos que promovam a 
recuperação, preservação e melhoria do meio ambiente.

XII - Enquadramento Ambiental - ferramenta constituída a par-
tir de uma matriz que correlaciona porte e potencial poluidor/
degradador por tipologia, com vistas à classificação do empreen-
dimento/atividade, definição dos estudos de Avaliação cabíveis e 
determinação dos valores a serem recolhidos a título de valores 
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proteção ao meio ambiente, mediante o controle da implantação 
dos empreendimentos públicos e privados no Município.

§ 1° Os objetivos mencionados no "caput" deste artigo serão es-
tabelecidos através de planejamento, em consonância com as di-
retrizes e normas da política ambiental do Município.

§ 2º O Município, ao estabelecer diretrizes gerais e regionais para 
localização e integração das atividades industriais, deverá consi-
derar os aspectos ambientais envolvidos, em consonância com os 
objetivos de desenvolvimento econômico e social, visando atender 
ao melhor aproveitamento das condições naturais, urbanos e de 
organização espacial, essenciais à sadia qualidade de vida.

§ 3° Ao estabelecer as respectivas diretrizes de desenvolvimento 
municipal, o Município deverá atender aos critérios fixados pelo 
Estado e União, mediante lei, relativos ao uso e ocupação do solo 
e ao meio ambiente municipal de interesse local e regional, espe-
cialmente no que respeita à criação e regulamentação de zonas 
industriais.

CAPÍTULO IV

DA PESQUISA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 19 A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da 
rede municipal, e a conscientização pública para a preservação 
e conservação do meio ambiente são instrumentos essenciais e 
imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e da sadia 
qualidade de vida da população.

Parágrafo único - O Poder Público Municipal poderá instituir a 
Comissão Municipal Interinstitucional de Educação Ambiental a 
partir de representantes das Secretarias Municipais de Meio Am-
biente e Educação ou as que vierem a substituí-las, para articular 
e discutir ações e projetos de educação ambiental no Município 
de Castelo.

Art. 20 Ao Município compete estimular e desenvolver pesquisa 
e tecnologia em matéria ambiental, diretamente através de seus 
órgãos ou entidades a ele vinculado, ou indiretamente mediante 
os instrumentos adequados, objetivando a melhoria do desenvol-
vimento humano e da qualidade de vida em igual teor.

§ 1° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, mediante 
atividades de pesquisa e aplicação de tecnologia em matéria am-
biental, caracterizará os ecossistemas para efeito de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente, considerando as pecu-
liaridades regionais e locais.

§ 2° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA realiza-
rá estudos, análises e avaliações de informações de elementos 
e dados destinados a fundamentar científica e tecnicamente os 
padrões, parâmetros e critérios de qualidade ambiental relevantes 
para o planejamento, controle e monitoramento do meio ambien-
te, objetivando a boa dinâmica sócio-econômico-ambiental.

§ 3° O patrimônio genético do Município será controlado e fiscali-
zado pelos órgãos ambientais competentes e em consonância com 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Art. 21 O Poder Público, na rede escolar municipal e na socieda-
de, deverá:

I - apoiar e promover, por todos os meios pedagógicos disponíveis, 
ações voltadas a educação ambiental em todos os níveis de edu-
cação formal e não formal;

II - fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos 
interdisciplinares das escolas da rede municipal voltados para a 
questão ambiental;

III - articular-se com entidades jurídicas e não governamentais 
para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental 
no Município, incluindo a formação e capacitação de recursos hu-
manos;

IV - desenvolver ações de educação ambiental junto à população 
do Município;

ambiental intermediária exigível com base em parecer técnico e/
ou jurídico fundamentado, em todos os licenciamentos de empre-
endimentos ou atividades de qualquer porte e potencial poluidor 
e/ou degradador, para os quais não seja adequada a exigência de 
EIA/RIMA e nem suficiente à exigência de PCA.

XXIII - Termo de Responsabilidade Ambiental - TRA: declaração 
firmada pelo empreendedor cuja atividade se enquadre na clas-
se simplificada, juntamente com seu responsável técnico, perante 
o órgão ambiental, mediante a qual é declarada a eficiência da 
gestão de seu empreendimento e a sua adequação à legislação 
ambiental pertinente.

Parágrafo único - Os termos de referência dos estudos de Ava-
liação Ambiental serão elaborados e disponibilizados pelo órgão 
Ambiental Municipal.

Art. 12 Cabe ao município a implementação dos instrumentos da 
Política Municipal de Meio Ambiente, para perfeita consecução dos 
objetivos definidos neste Código.

Art. 13 O Município, no exercício regular de sua competência, em 
matéria de meio ambiente, estabelecerá normas suplementares 
para atender as suas peculiaridades, observadas as normas gerais 
de competência do Estado e União.

Art. 14 O estabelecimento das normas disciplinadoras do meio 
ambiente, incluindo a utilização e exploração de recursos natu-
rais, atenderá, como objetivo primordial, ao princípio da orienta-
ção preventiva na proteção ambiental, sem prejuízo da adoção de 
normas e medidas corretivas e de imputação de responsabilidade 
por dano ao meio ambiente.

Art. 15 O âmbito de proteção, controle e melhoria do meio am-
biente compreenderá as atividades, programas, diretrizes e nor-
mas relacionadas à flora, fauna, pesca e aqüicultura, conservação 
da natureza, conservação e uso do solo e dos recursos naturais, 
degradação ambiental e controle da poluição, bem como à defesa 
do patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico.

Parágrafo único - As medidas, diretrizes e normas relativas ao 
âmbito mencionado no "caput" deste artigo observarão as pecu-
liaridades dos meios urbano e rural, atendida a dinâmica de trans-
formação dos fatores econômicos e sociais que os caracterizam.

Art. 16 O Município estabelecerá as limitações administrativas in-
dispensáveis ao controle das atividades potencial ou efetivamente 
degradantes, compreendendo, também, as restrições condicio-
nadoras do exercício do direito de propriedade, observados os 
princípios constitucionais, além das normas gerais da União e as 
suplementares do Estado.

Parágrafo único - Ao atender a sua função social, o direito de 
propriedade será exercido de forma compatível com o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes 
e futuras gerações.

Art. 17 O Poder Público Municipal estabelecerá políticas ambien-
tais em harmonia com as políticas sociais e econômicas, visando 
ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade.

§ 1º O Município, mediante seus órgãos e entidades competen-
tes, adotarão permanentemente medidas no sentido de cumprir e 
fazer cumprir as atividades, programas, diretrizes e normas des-
tinadas à preservação, conservação, recuperação e melhoria do 
meio ambiente, bem como a impedir o agravamento de situações 
que exponham áreas e ecossistemas à ameaça de degradação 
ambiental.

§ 2º O Município, ao estabelecer diretrizes e normas relativas ao 
desenvolvimento municipal, deverá assegurar a conservação, pro-
teção, recuperação e melhoria do meio ambiente, bem como a 
criação e manutenção de áreas de especial interesse ambiental.

Art. 18 O Poder Executivo, por qualquer de seus órgãos, ao ela-
borar o planejamento para o desenvolvimento sócio-econômico 
e melhoria da qualidade de vida, atenderá ao objetivo da utili-
zação racional do território, dos recursos naturais, culturais e da 
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órgãos e entidades do SISMMA.

III - O processo de planejamento, em suas diferentes fases, deve-
rá atender, sem prejuízo de seu caráter global, as peculiaridades 
e demandas regionais, locais e setores diretamente ou indireta-
mente relacionados com atividades que causem ou possam causar 
impacto ambiental.

IV - O planejamento ambiental observará, tendo em vista as me-
tas a serem atingidas, o princípio da participação da comunidade.

Art. 27 O Planejamento Ambiental tem como objetivos:

I - produzir subsídios à formulação da política municipal de contro-
le do meio ambiente;

II - articular os aspectos ambientais dos vários planos, programas 
e ações previstos na legislação vigente, em especial relacionados 
com:

a) localização industrial;

b) zoneamento agrícola;

c) aproveitamento de recursos minerais;

d) saneamento básico;

e) aproveitamento dos recursos energéticos;

f) reflorestamento;

g) aproveitamento dos recursos hídricos;

h) desenvolvimento das áreas urbanas;

i) patrimônio cultural municipal;

j) proteção preventiva à saúde;

k) desenvolvimento científico e tecnológico;

l) refrigeração natural das zonas urbanas.

III - elaborar planos para as unidades de conservação municipais, 
espaços territoriais especialmente protegidos ou para áreas com 
problemas ambientais específicos;

IV - elaborar programas especiais com vistas à integração das 
ações com outros sistemas de gestão e áreas da administração 
direta e indireta do Município, especialmente saneamento básico, 
recursos hídricos, saúde, educação e desenvolvimento urbano;

V - subsidiar com informações, dados e critérios técnicos a análise 
de estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios;

VI - elaborar normas, diretrizes, parâmetros e padrões destinados 
a traduzir os objetivos do planejamento em diretivas para subsi-
diar as decisões dos órgãos superiores do SISMMA;

VII - estabelecer, com o apoio dos órgãos técnicos competentes, 
as condições e critérios para definir e implementar o zoneamento 
ambiental do Município.

Art. 28 Ao Planejamento Ambiental compete estabelecer:

I - o diagnóstico ambiental, considerando, entre outros, os as-
pectos geológicos, biológicos e físicos, bem como a organização 
espacial do território, incluindo o uso e ocupação do solo, as ca-
racterísticas do desenvolvimento sócio-econômico e o grau de de-
gradação dos recursos naturais;

II - as metas a serem atingidas, através da fixação de índices de 
qualidade da água, do ar, do uso e ocupação do solo e da co-
bertura vegetal, bem como os respectivos índices quantitativos, 
considerando o 

planejamento das atividades econômicas, a instalação de infra-es-
trutura e a necessidade de proteção, conservação e recuperação 
ambientais;

III - identificar e definir a capacidade de suporte dos ecossiste-
mas, indicando os limites de absorção de impactos provocados 
pela instalação de atividades produtivas e de obras infra - estrutu-
rais, bem como a capacidade de saturação resultante de todos os 

V - apoiar e promover atividades educativas alusivas ao dia do Rio 
Castelo em 25 de novembro de cada ano.

Art. 22 Ao Município caberá, através de medidas apropriadas, a 
criação e implantação de espaços naturais, visando atividades de 
lazer, turismo e educação ambiental.

Art. 23 Os órgãos integrantes do SISMMA - Sistema Municipal de 
Meio Ambiente, divulgarão, mediante publicações e outros meios, 
os planos, programas, pesquisas e projetos de interesse ambien-
tal, objetivando ampliar a conscientização popular a respeito da 
importância da proteção ao meio ambiente.

CAPÍTULO V

DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS

Art. 24 O Poder Público estimulará e incentivará ações, ativida-
des, procedimentos e empreendimentos, de caráter público ou pri-
vado, que visem à proteção, manutenção e recuperação do meio 
ambiente e a utilização autossustentada dos recursos ambientais, 
mediante, conforme o caso, a concessão de vantagens fiscais e 
creditícias, mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio 
financeiro, técnico, científico e operacional, de acordo com o que 
dispuser o regulamento.

§ 1° Na concessão de estímulos e incentivos, referidos neste Arti-
go, o Poder Público dará prioridade às atividades de recuperação, 
proteção e manutenção de recursos ambientais, bem como às de 
educação e de pesquisa dedicadas ao desenvolvimento da cons-
ciência ecológica e de tecnologias para o manejo sustentado de 
espécies e ecossistemas.

§ 2° O Poder Público, através de seus órgãos e entidades, somente 
concederá aos interessados os estímulos, incentivos e benefícios 
mencionados neste artigo, mediante comprovação da conformida-
de de suas atividades com as prescrições da legislação ambiental e 
efetivo atendimento das medidas que lhes forem exigidas.

§ 3° Os estímulos, incentivos e demais benefícios concedidos nos 
termos deste artigo serão sustados ou extintos quando o benefi-
ciário estiver descumprindo as exigências do Poder Público ou as 
disposições da legislação ambiental.

TÍTULO II

DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO E ZONEAMENTO AM-
BIENTAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25 O zoneamento ambiental é o instrumento de organização 
territorial do Município em zonas, de modo a regular instalações 
e funcionamento de atividades urbanas e rurais, compatíveis com 
a capacidade de suporte dos recursos ambientais de cada zona, 
visando assegurar a qualidade ambiental e a preservação das ca-
racterísticas e atributos dessas zonas.

Parágrafo único - O Zoneamento Ambiental será definido por 
Lei, no prazo não inferior a 02 (dois) anos a partir da data de 
publicação desta Lei, salvo aquiescência expressa do Poder Execu-
tivo, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho 
do Plano Diretor Municipal – CPDM, com a realização de audiência 
pública. 

Art. 26 O planejamento e o zoneamento ambiental, observada a 
exigência da compatibilização do desenvolvimento social e econô-
mico com a proteção ao meio ambiente, atenderão aos seguintes 
princípios:

I - as diretrizes, planos e programas, aprovados mediante os ins-
trumentos normativos apropriados, que serão determinantes para 
o Sistema Municipal de Meio Ambiente.

II - o planejamento ambiental, nas suas várias formas de mate-
rialização, deverá fundamentar os procedimentos de articulação, 
com vistas a coordenar ou integrar as atividades dos diferentes 
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desapropriação, objetivando a implantação de unidades de con-
servação ambiental, serão consideradas espaços territoriais espe-
cialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que 
por qualquer forma possam comprometer a integridade das condi-
ções ambientais que motivaram a expropriação.

Art. 36 O Município, através de lei própria e das normas estabele-
cidas pelo CONDEMA, disciplinará as atividades, o uso e a ocupa-
ção do solo nas áreas referidas no artigo anterior.

Art. 37 As áreas de domínio privado incluídas nos espaços territo-
riais especialmente protegidos, sem necessidade de transferência 
ao domínio público, ficarão sob regime jurídico especial disciplina-
dor das atividades, empreendimentos, processos, uso e ocupação 
do solo, objetivando, conforme a figura territorial de proteção am-
biental declarada, a defesa e desenvolvimento do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

Parágrafo único - A declaração dos espaços territoriais espe-
cialmente protegidos implicará, conforme o caso e nos termos do 
regulamento:

I - na disciplina especial para as atividades de utilização e explora-
ção racional de recursos naturais;

II - na fixação dos critérios destinados a identificá-los como neces-
sários para a proteção de entornos das áreas públicas de conser-
vação ambiental, bem como das que mereçam proteção especial;

III - na proteção das cavidades naturais subterrâneas, dos sítios 
arqueológicos, históricos e outros de interesse cultural, bem como 
dos seus entornos de proteção;

IV - na proteção dos ecossistemas que não envolvam a necessida-
de de controle total dos fatores naturais;

V - na declaração de regimes especiais para a definição de índices 
ambientais, de qualquer natureza, a serem observados pelo Poder 
Público e pelos particulares;

VI - no estabelecimento das normas, critérios, parâmetros e pa-
drões conforme planejamento e zoneamento ambientais;

VII - na declaração automática da desconformidade de todas as 
atividades, empreendimentos, processos e obras que forem in-
compatíveis com os objetivos ambientais inerentes ao espaço ter-
ritorial protegido em que se incluam.

Art. 38 O Município adotará, mediante os meios apropriados e de 
acordo com a legislação vigente, formas de incentivo e estímulos 
para promover a constituição voluntária de áreas protegidas de 
domínio privado, concedendo preferências e vantagens aos res-
pectivos proprietários na manutenção das mesmas, nos termos 
do regulamento.

CAPÍTULO III

DO ASSENTAMENTO INDUSTRIAL E URBANO

Art. 39 A localização e integração das atividades industriais, suas 
dimensões e respectivos processos produtivos, sujeitar-se-ão às 
diretrizes estabelecidas, mediante lei, de acordo com seus obje-
tivos de desenvolvimento econômico e social, considerando os 
aspectos ambientais e atendendo ao melhor aproveitamento das 
condições naturais e urbanas e de organização espacial regional 
e local.

§ 1° Obedecidas as diretrizes estabelecidas pelo Município, e res-
peitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao 
meio ambiente urbano e natural, poderão ser criadas e regula-
mentadas zonas industriais, de acordo com as respectivas diretri-
zes de desenvolvimento urbano.

§ 2º O Município, nos termos do regulamento, definirá padrões de 
uso e ocupação do solo, em áreas nas quais ficará vedada a loca-
lização de indústrias, com vistas à preservação de mananciais de 
águas superficiais e subterrâneas e à proteção de áreas especiais 
de interesse ambiental, em razão de suas características ecológi-
cas, paisagísticas e culturais.

§ 3° A localização, implantação, operação, ampliação e alteração 

demais fatores naturais e antrópicos;

IV - o zoneamento ambiental, definindo-se as áreas de maior ou 
menor restrição no que respeita ao uso e ocupação do solo e ao 
aproveitamento dos recursos naturais;

V - os planos de controle, fiscalização, acompanhamento, monito-
ramento, recuperação e manejo de interesse ambiental.

CAPÍTULO II

DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTE-
GIDOS

Art. 29 Ao Município compete definir, implantar e administrar es-
paços territoriais e seus componentes representativos de todos os 
ecossistemas originais a serem protegidos, com vistas a manter 
e utilizar racionalmente o patrimônio biofísico e cultural de seu 
território.

Art. 30 Os espaços territoriais especialmente protegidos, para 
efeitos ambientais, serão classificados, sob regimes jurídicos es-
pecíficos, conforme as áreas por eles abrangidas sejam:

I - de domínio público do Município;

II - de domínio privado, porém sob regime jurídico especial, tendo 
em vista a declaração das mesmas como de interesse para a im-
plantação de unidades ambientais públicas;

III - de domínio privado, sob regime jurídico especial, tendo em 
vista as limitações de organização territorial e de uso e ocupação 
do solo; e

IV - de domínio privado, cuja vegetação de interesse ambiental, 
original ou a ser constituída, a critério da autoridade competente, 
seja gravada com cláusula de perpetuidade, mediante averbação 
no registro público.

Art. 31 As áreas de domínio público mencionadas no inciso I do 
artigo anterior serão classificadas, para efeito de organização e 
administração das mesmas, conforme dispuser o regulamento, 
atendendo aos seguintes critérios:

I - proteção dos ecossistemas que somente poderão ser defendi-
dos e manejados sob pleno domínio de seus fatores naturais;

II - desenvolvimento científico e técnico e atividades educacionais;

III - manutenção de comunidades tradicionais;

IV - desenvolvimento de atividades de esporte, lazer, cultura e 
agro-ecoturismo;

V - conservação de recursos genéticos;

VI - conservação da diversidade ecológica e do equilíbrio do meio 
ambiente;

VII - consecução do controle da erosão e assoreamento em áreas 
significativamente frágeis.

Art. 32 O Poder Público Municipal, mediante Decreto regulamen-
tar e demais normas estabelecidas pelo CONDEMA, fixará os cri-
térios de uso, ocupação e manejo das áreas referidas no artigo 
anterior, sendo vedadas 

quaisquer ações ou atividades que comprometam ou possam vir a 
comprometer, direta ou indiretamente, os atributos e característi-
cas inerentes a essas áreas.

Art. 33 O plano de manejo das áreas de domínio público definidas 
no artigo 30, poderá contemplar atividades privadas somente me-
diante permissão ou autorização, onerosa ou não, desde que estri-
tamente indispensáveis aos objetivos definidos para essas áreas.

Art. 34 O Município, através de seu órgão competente, adminis-
trador de áreas de domínio público para fins ambientais, poderá 
cobrar preços por sua utilização pública, quaisquer que sejam os 
fins a que se destinam, sendo o produto da arrecadação aplicado 
prioritariamente na área que o gerou.

Art. 35 As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de 
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III - a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, e o res-
pectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a implanta-
ção de empreendimentos ou atividades, potencial ou efetivamente 
degradantes ou modificadoras do meio ambiente, na forma da lei.

Parágrafo único - A variável ambiental deverá incorporar o pro-
cesso de planejamento das políticas, planos, programas e projetos 
como instrumento decisório do órgão ou entidade competente, 
para sua aprovação e implementação.

Art. 43 A instalação de obra ou atividade potencialmente cau-
sadora de significativa degradação do meio ambiente dependerá 
da aprovação do estudo prévio de impacto ambiental - EIA e do 
respectivo relatório - RIMA, a que se dará prévia publicidade, ga-
rantida a realização de audiências públicas.

§ 1º Os empreendimentos, as atividades e os serviços potencial-
mente poluidores/ e ou degradadores do meio ambiente local, a 
serem objeto de processamento e análise pelos órgãos do SISM-
MA, serão apresentados em Decreto específico.

§ 2º O EIA/RIMA será analisado e aprovado pela SEMMA, sem 
prejuízo de sua apreciação pelo CONDEMA, em caráter de:

I – reexame necessário; não impedindo este a atividade, salvo 
quando solicitada mediante efeito suspensivo por qualquer dos 
membros do CONDEMA, onde deverá este ser analisado e decidido 
em seu mérito em trinta dias pelo Conselho;

II – em forma de recurso, quando o estudo for desfavorável à 
pessoa física ou jurídica que pretende montar a atividade, vedada 
a concessão de efeito suspensivo;

III – ou mediante avocação e deliberação direta quando, por re-
levância ou importância, o Conselho assim entender conveniente.

§ 3º Os EIA/RIMA, nas condições fixadas em regulamento, po-
derão ser exigidos para obras ou atividades em andamento ou 
operação que, comprovadamente, causem ou possam causar sig-
nificativa degradação do meio ambiente.

§ 4º As condições e critérios a serem fixados nos termos do § 1º, 
deverão levar em conta o grau de saturação do meio ambiente, 
em razão do fator de agregação de atividades poluidoras ou de-
gradadoras na mesma localidade ou região.

§ 5º A fixação das condições e critérios técnicos para elaboração 
dos EIA/RIMA’s e a análise dos mesmos pela SEMMA, deverão 
atender as diretrizes do planejamento e zoneamento ambientais.

§ 6º A análise dos EIA/RIMA’s, por parte da SEMMA, somente será 
procedida, em regular processamento administrativo iniciado pelo 
interessado.

§ 7º A análise dos EIA/RIMA’s deverá obedecer os prazos fixados 
em regulamento, diferenciados de acordo com o grau de comple-
xidade dos respectivos empreendimentos.

§ 8º As audiências públicas, como instrumento de participação 
popular no debate das questões ambientais, somente poderão ser 
realizadas para os empreendimentos cujos EIA/RIMA’s estejam 
em análise na SEMMA, ou para os empreendimentos existentes 
que causem ou possam causar significativo impacto ambiental, 
observados os termos e condições estabelecidos em regulamento, 
ouvido o CONDEMA.

§ 9º As audiências públicas serão convocadas pela SEMMA ou por 
deliberação do CONDEMA, cuja realização será garantida nos ter-
mos dos critérios fixados em regulamento, podendo ser solicitadas 
motivadamente por entidades organizadas da sociedade civil, por 
órgãos ou entidades do Poder Público Municipal, pelo Ministério 
Público Federal ou Estadual e pelo Poder Legislativo.

§ 10 As atividades de menor potencial poluidor, ou significativa-
mente menos ofensivas, a critério da legislação federal, estadual, 
municipal ou mediante deliberação de seus respectivos conselhos 
dos órgãos coletivos de gestão e deliberação do meio ambiente, 
dispensarão a exigência do EIA-RIMA.

de atividades industriais dependerão de licença ambiental, nos 
termos do regulamento, observadas, quando for o caso, as des-
conformidades em face das condições ambientais especiais, parti-
cularmente as que resultarem da implantação de espaços territo-
riais especialmente protegidos.

§ 4° O Licenciamento de que trata o parágrafo anterior levará 
em conta as condições, critérios, padrões e parâmetros definidos 
no planejamento e zoneamento ambientais, considerando, dentre 
outros, as circunstâncias e aspectos envolvidos na situação am-
biental da área, sua organização espacial, impactos significativos, 
limites de saturação, efluentes, capacidade dos recursos hídricos e 
disposição dos rejeitos industriais.

Art. 40 Os assentamentos urbanos atenderão aos princípios e 
normas desta Lei e seu regulamento, observadas ainda as seguin-
tes disposições:

I - proteger, mediante índices urbanísticos apropriados, as áreas 
de mananciais destinadas ao abastecimento urbano, bem como de 
suas áreas de contribuição imediata;

II - impedir o lançamento de esgotos urbanos nos cursos d'água, 
sem prévio tratamento adequado que compatibilize seus efluentes 
com a classificação do curso d'água receptor;

III - prever a disposição final dos detritos sólidos urbanos, indus-
triais, domésticos e hospitalares, através de métodos apropriados 
e de forma adequada a não comprometer a saúde pública e os 
mananciais de abastecimento urbano, superficiais ou subterrâne-
os, respeitando a natureza da ocupação e das atividades desen-
volvidas no local de deposição;

IV - vedar a urbanização de áreas geologicamente instáveis, com 
acentuada declividade, ecologicamente frágeis, sujeitas a inun-
dação, ou aterradas com material nocivo à saúde pública, sem 
que antes tenham sido objeto de manejo adequado aprovado pela 
autoridade ambiental competente, cujo resultado seja considera-
do perfeitamente tolerável à ocupação, observadas as proibições 
legais pertinentes.

Parágrafo único - Os assentamentos urbanos, nos termos deste 
artigo, serão objeto de licença ambiental, expedida previamente 
as licenças municipais pertinentes, nos termos do regulamento.

CAPÍTULO IV

DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS

Art. 41 Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, cau-
sada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;

VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das po-
pulações.

Art. 42 A avaliação de impacto ambiental é resultante do conjunto 
de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público 
Municipal que possibilita a análise e interpretação de impactos so-
bre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio 
ambiental, compreendendo:

I - a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, pro-
gramas ou projetos que possam resultar em impacto referido no 
caput;

II - a alteração provocada no meio ambiente, derivada da combi-
nação de impactos em uma mesma região chamada de impacto 
cruzado;
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III - Licença Municipal de Operação (LMO): a) A Licença Municipal 
de Operação - LMO - será outorgada por prazo determinado, de-
pois de concluída a instalação, verificada a adequação da obra e o 
cumprimento de todas as 

condicionantes previstas na LMI, sendo renovada após fiscaliza-
ção, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, do em-
preendimento ou atividade, sem prejuízo da eventual declaração 
de desconformidade, do ponto de vista ambiental, ocorrida poste-
riormente, ensejando a adoção, pelo empreendedor, de medidas 
corretivas a serem implantadas de acordo com programas fixados 
pela autoridade competente, sob pena de aplicação das sanções 
cabíveis.

b) A Licença Municipal de Operação (LMO) autoriza a operação 
da atividade e/ou empreendimento, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as me-
didas de controle ambiental e condicionantes determinadas para 
a operação.

IV - Licença Municipal de Ampliação – LMA – será concedida após 
verificação, pelo órgão competente do SISMMA, de que esteja em 
conformidade com a licença ambiental que contemple o estágio 
do processo no qual a atividade e empreendimento se enquadra.

V - Licença Municipal Única – LMU – ato administrativo pelo qual 
o órgão ambiental emite uma única licença estabelecendo as con-
dições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão 
ser obedecidas pelo empreendedor para empreendimentos e/ou 
atividades potencialmente impactantes ou utilizadoras de recursos 
ambientais, independentemente do grau de impacto, mas que, 
por sua natureza, constituem-se, tão somente, na fase de opera-
ção e que não se enquadram nas hipóteses de Licença Simplifica-
da nem de Autorização Ambiental;

VI - Licença Municipal de Regularização – LMR – ato administrativo 
pelo qual o órgão ambiental emite uma única licença, que consis-
te em todas as fases do licenciamento, para empreendimento ou 
atividade que já esteja em funcionamento ou em fase de implanta-
ção, respeitando, de acordo com a fase, as exigências próprias das 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, estabelecendo as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental, adequando 
o empreendimento às normas ambientais vigentes;

VII - Licença Municipal de Desativação – LMD – é o documen-
to que permite o encerramento das atividades e empreendimen-
tos, disciplinando a destinação do passivo ambiental, mediante a 
apresentação do Formulário de Encerramento de Atividades, a ser 
aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA;

VIII - Licença Municipal Simplificada – LMS – ato administrativo de 
procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental emite ape-
nas uma licença, que consiste em todas as fases do licenciamen-
to, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para 
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo impacto 
ambiental, que se enquadrem na classe simplificada, conforme 
tabela de subenquadramento de empreendimentos, atividades, e/
ou serviços potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio 
ambiente que será regulamentada através de portaria da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, sendo dado ciência ao 
CONDEMA;

IX - Licença de Operação de Pesquisa – LOP – ato administrati-
vo de licenciamento prévio, pelo qual o órgão ambiental licencia 
empreendimentos ou atividades que objetivam, exclusivamente, 
desenvolver estudos/pesquisas sobre a viabilidade econômica da 
exploração de recursos minerais, consoante procedimento estabe-
lecido pelo órgão.

§ 1° Poderá ser dispensada do rito ordinário de licenciamento 
ambiental municipal as atividades/empreendimentos que estejam 
inseridas na lista de atividades/empreendimentos dispensadas 
de licenciamento ambiental municipal, regulamentada através de 
portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 

TÍTULO III

DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 44 A execução de planos, programas, projetos, obras, a lo-
calização, a construção, a instalação, a operação e a ampliação de 
atividades de serviços, bem como o uso e exploração de recursos 
ambientais de 

qualquer espécie, de iniciativa privada ou do Poder Público Fede-
ral, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental muni-
cipal com anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SEMMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Art. 45 Para efeito da outorga de licença, permissão ou auto-
rização de atividades, processos, edificações ou construções, o 
Poder Público Municipal considerará a funcionalidade, articulação, 
interferência e condicionamentos de todos os fatores de entorno 
do empreendimento a ser licenciado, permitido ou autorizado, ob-
jetivando a prevenção, conservação, recuperação e melhoria do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Art. 46 A licença ambiental será outorgada pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente - SEMMA, mediante sistema unificado, 
com observância dos critérios fixados nesta Lei e demais legis-
lações pertinentes, além de normas e padrões que poderão ser 
estabelecidos pelo CONDEMA e em conformidade com o planeja-
mento e zoneamento ambientais.

Art. 47 A execução de obras, atividades, processos produtivos e 
empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer 
espécie, quer pelo setor público, quer pelo setor privado, somente 
serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologi-
camente equilibrado.

Parágrafo Único - Qualquer projeto ou obra e sua implantação 
ou atividade pública que utilize ou degrade recurso ambiental ou 
o meio ambiente deverão contemplar programa que cubra total-
mente os estudos, projetos, planos e recuperação.

CAPÍTULO II

DAS LICENÇAS

Art. 48 O Município, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá, conforme o caso, no que respeita à execução e explora-
ção mencionadas no artigo anterior, licença ambiental caracteriza-
da por fases de implantação dos empreendimentos ou atividades, 
conforme segue:

I - Licença Municipal Prévia – LMP:

a) A licença Municipal Prévia – LMP – será requerida pelo propo-
nente na fase inicial de planejamento do empreendimento ou ati-
vidade, contendo informações e requisitos básicos a serem aten-
didos para a sua viabilidade, nas fases de localização, instalação e 
operação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamen-
to ambientais, sem prejuízo do atendimento aos planos de uso e 
ocupação do solo, incidentes sobre a área.

b) Para ser concedida a Licença Municipal Prévia –LMP, o órgão 
competente do Sistema Municipal do Meio Ambiente - SISMMA po-
derá caso se verifique a necessidade e a significância do impacto, 
mediante o porte do empreendimento, determinar a elaboração 
dos Estudos de Avaliação Ambiental – EIA/RIMA, nos termos desta 
Lei e sua regulamentação.

II - Licença Municipal de Instalação – LMI - será requerida para 
autorizar o início da implantação do empreendimento ou ativida-
de, de acordo com as especificações constantes dos planos, pro-
gramas e projetos aprovados.
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compromisso e/ou requerer licença de regularização, sob pena de 
aplicações de sanções previstas em Lei.

§ 1° As licenças previstas no art. 48, incisos I, II, III, V, VI e VIII 
podem ser renovadas, desde que sua renovação seja requerida 
em até 120 (cento e vinte) dias antes de seu vencimento, ocasião 
em que serão observadas as regras em vigor ao tempo do respec-
tivo requerimento, inclusive deverão ser pagas as taxas previstas 
para as respectivas licenças.

§ 2° As licenças Única, Simplificada, Prévia, de Instalação, de 
Operação e de Regularização, de uma atividade ou serviço, cuja 
renovação for requerida no prazo estabelecido no parágrafo ante-
rior, terão seu prazo de validade automaticamente prorrogado até 
a manifestação definitiva do órgão ambiental.

Art. 51 O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou 
atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da 
licença respectiva implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas previstas neste Código e adoção das medidas judiciais 
cabíveis, sob pena de responsabilização funcional do órgão fisca-
lizador do SISMMA.

§ 1° Os empreendimentos instalados após a publicação desta Lei 
ficarão sujeitos às penalidades previstas nesse Código.

§ 2° Os empreendimentos já instalados anteriormente a publica-
ção desta Lei, terão o prazo de 01 (um) ano para solicitarem as 
respectivas licenças ambientais ou serão submetidos às penalida-
des previstas neste código.

CAPÍTULO III

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 52 Para os efeitos desta Lei, denomina-se auditoria ambiental 
o processo documentado de inspeção, análise e avaliação sistemá-
tica das condições gerais e específicas de funcionamento de ativi-
dade, dos serviços ou desenvolvimento de obras, causadores de 
impacto ambiental, bem como de seus procedimentos e práticas 
ambientais com o objetivo de:

I - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degra-
dação ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;

II - verificar o cumprimento de normas ambientais federais, esta-
duais e municipais;

- examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor, bem 
como o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando pre-
servar o meio ambiente e a qualidade de vida e garantir de forma 
sustentável o empreendimento no caráter sócio-econômico;

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

V - analisar as condições de operação e de manutenção dos equi-
pamentos e sistema de controle das fontes poluidoras e degrada-
doras;

VI - examinar, através de padrões e normas de operação e manu-
tenção, a capacitação dos operadores e a qualidade do desempe-
nho da operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações 
e equipamentos de proteção do meio ambiente;

VII - identificar riscos de prováveis acidentes e/ou de emissões 
contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da 
população residente na área de influência;

VIII - analisar as medidas adotadas para a correção de não con-
formidades legais detectadas em auditorias ambientais anteriores, 
tendo como objetivo a preservação do meio ambiente e a melhoria 
da qualidade de vida e a sustentação da dinâmica sócioeconômica 
do empreendimento.

§ 1° As medidas referidas no inciso VIII deste artigo deverão ter 
o prazo para a sua implantação, a partir da proposta do empre-
endedor, determinado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SEMMA, sendo dada ciência ao CONDEMA, sendo fornecida Certi-
dão de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

§ 2° O requerimento de qualquer das modalidades de licença am-
biental municipal, constantes dos incisos I ao IX deste artigo, bem 
como a Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal, deverá 
ser acompanhado da lista de documentação estabelecida por meio 
de Portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Art. 49 Os procedimentos administrativos e técnicos a serem ob-
servados pelos órgãos do SISMMA, ou entidades a ele vinculadas, 
objetivarão a outorga da licença ambiental, estabelecendo prazos 
para publicação do requerimento e concessão da licença ambien-
tal e validade das licenças emitidas.

§ 1º A publicação dos requerimentos de licenciamento, em quais-
quer de suas modalidades, suas concessões e respectivas reno-
vações deverão ser realizadas no Diário Oficial do Município, bem 
como em periódico ou jornal de circulação regional ou local, ou 
em meio eletrônico de comunicação mantido pelo Órgão Ambien-
tal competente, as quais devem ser apresentadas na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA no prazo de 15 dias após a 
protocolização do requerimento, e ainda, a apresentação da publi-
cação 15 dias após a concessão/renovação da licença.

§ 2º O prazo de validade de cada licença será:

I - Licença Municipal Prévia (LMP) - no mínimo, o estabelecido pelo 
cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos rela-
tivos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior 
a 5 (cinco) anos;

II - Licença Municipal de Instalação (LMI) - no mínimo, o esta-
belecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou 
atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos;

III - Licença Municipal de Operação (LMO) - no mínimo 4 (quatro) 
anos e, no máximo, de 6 (seis) anos;

IV - Licença Municipal Única (LMU) - no mínimo 4 (quatro) anos, 
não podendo ultrapassar 6 (seis) anos;

V - Licença Municipal de Regularização (LMR) - no mínimo 180 
(cento e oitenta) dias e, no máximo, de (dois) anos, e/ou norma-
tivas do IEMA, mediante deliberação do órgão descrito no art. 6º, 
inciso II desta Lei;

VI - Licença Municipal de Ampliação (LMA) - no máximo 4 (quatro) 
anos;

VII - Licença Municipal de Desativação (LMD) - no máximo 2 (dois) 
anos;

VIII - Licença Municipal Simplificada (LMS) - no mínimo 4 (quatro) 
anos, não podendo ultrapassar 6 (seis) anos;

IX - Licença de Operação de Pesquisa (LOP) - o prazo está con-
dicionado ao esgotamento do volume máximo de extração e/ou 
ao prazo estabelecido na outorga da licença, sendo que este não 
poderá ultrapassar 4 (quatro) anos, sendo o ato improrrogável. 

§ 3º Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no inciso IX, 
tem-se por expirada a validade da licença, após o que o empreen-
dedor estará obrigado a licenciar a atividade caso queira explorar 
o recurso natural objeto da pesquisa.

§ 4° Os procedimentos administrativos para outorga de licenças 
ambientais, só serão analisados após pagos os valores (R$) de 
protocolo dos custos do procedimento.

§ 5° As licenças previstas no §2º deste artigo, só serão expedidas 
mediante pagamento dos valores previstos nas tabelas constantes 
da Seção IV do Capítulo I do Título V da Lei nº 2.357, de 28 de 
dezembro de 2005 (Código Tributário Municipal), e de acordo com 
o prévio enquadramento realizado.

Art. 50 Findo o prazo de validade da licença, sem o pedido 
de renovação, as licenças serão extintas, passando a atividade 
à condição de irregular e obrigando o titular a firmar termo de 
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CAPÍTULO IV

DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Art. 58 O monitoramento ambiental consiste no acompanhamen-
to da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o 
objetivo de:

I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos 
padrões de emissão;

II - controlar o uso e a exploração de recursos ambientais, com 
vistas a garantir a sustentabilidade do meio ambiente;

III - avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão 
ambiental e de desenvolvimento econômico e social;

IV - acompanhar o estágio populacional de espécies de flora e 
fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;

V - substituir medidas preventivas e ações emergenciais em casos 
de acidentes ou episódios críticos de poluição;

VI - acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas 
degradadas;

VII - conhecer, acompanhar e avaliar quantitativa e qualitativa-
mente a capacidade depurativa dos efluentes respeitados os pa-
drões de emissão;

VIII - subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de 
auditoria ambiental.

Art. 59 O controle, o monitoramento e a fiscalização das ativida-
des, processos e obras que causem ou possam causar impactos 
ambientais serão realizados pelos órgãos ou entidades integrantes 
do SISMMA observado o disposto nesta Lei, demais legislações e 
obedecidos os seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas 
legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regu-
lar das atividades, processos e obras públicas e privados, sempre 
tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologica-
mente equilibrado;

II - o controle ambiental deverá envolver as ações de planeja-
mento, administrativas, financeiras e institucionais indispensáveis 
à defesa e melhoria da qualidade de vida, considerando não só as 
atividades e empreendimentos pontuais, mas também as variadas 
formas de seus respectivos entornos, bem como a dinâmica so-
cioeconômica;

III - as atividades de monitoramento serão, sempre que possí-
vel, de responsabilidade técnica e financeira dos que forem dire-
tamente interessados na implantação ou operação de atividades 
ou empreendimentos licenciados ou não, de conformidade com a 
programação estabelecida pelo órgão ambiental competente, sem 
prejuízo da auditoria regular e periódica de controle;

IV - a fiscalização das atividades ou empreendimentos que cau-
sam ou podem causar degradação ambiental será efetuada pelos 
diferentes órgãos ou entidades federais, estaduais e municipais, 
no exercício regular de seu poder de polícia, sem prejuízo da uti-
lização de sistemas de apoio comunitário, concretizados mediante 
a utilização de instrumentos apropriados;

V - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na 
aplicação de um sistema de sanções caracterizadas em razão da 
natureza e gravidade das condutas não só medidas pelos efeitos 
ou consequências, mas também pelo perigo ou ameaça que re-
presentem à integridade do meio ambiente natural, artificial e do 
trabalho.

§ 1° Das infrações ao meio ambiente ou das atividades que o co-
loquem em risco serão comunicados os órgãos estaduais, federais 
e municipais competentes, para a tomada de providências cabíveis 
no sentido de executarem medidas administrativas restritivas, sus-
pensivas ou anulatórias, de atos afetos à respectiva administração.

§ 2° As infrações às normas ambientais, das quais ocorram danos 
ambientais comprovados, serão informadas aos órgãos judiciais 
competentes, objetivando a adoção das medidas judiciais cabíveis.

- SEMMA, a quem caberá, também, a fiscalização e aprovação.

§ 2º O não cumprimento das medidas nos prazos estabelecidos 
na forma do §1º deste artigo, sujeitará a infratora às penalidades 
administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Art. 53 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA po-
derá determinar aos responsáveis pela atividade efetiva ou po-
tencialmente poluidora ou degradante, a realização de auditorias 
ambientais periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e 
prazos específicos.

Parágrafo único - Nos casos de auditorias periódicas, os proce-
dimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere 
o caput deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis 
por sua realização e à comunidade afetada, decorrente do resulta-
do de auditorias anteriores.

Art. 54 As auditorias ambientais serão realizadas por conta e 
ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica ou empresa 
de sua livre escolha, devidamente cadastrada e credenciada no 
órgão ambiental municipal e acompanhadas, a critério da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, por servidor público, 
técnico da área de meio ambiente.

§ 1° Antes de dar início ao processo de auditoria, a empresa co-
municará à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a 
equipe técnica ou empresa contratada que realizará a auditoria.

§ 2° As empresas responsáveis pelas auditorias que omitirem ou 
sonegarem informações relevantes, serão descredenciadas fican-
do impedidas de realizarem novas auditorias, pelo prazo mínimo 
de 05 (cinco) anos, sendo o fato comunicado ao Ministério Público 
para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 55 Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais 
periódicas, as atividades de elevado potencial poluidor e degra-
dante, ou ainda de acordo com o histórico de seus problemas 
ambientais, dentre as quais:

I - os terminais de petróleo e seus derivados, e álcool carburante;

II - as indústrias ferro-siderúrgicas;

III - as indústrias petroquímicas;

IV - as centrais termoelétricas;

V - as instalações destinadas à estocagem de substância tóxicas 
e perigosas;

VI - as instalações de processamento e de disposição final de resí-
duos tóxicos ou perigosos.

§ 1° Para os casos previstos neste artigo, o intervalo máximo 
entre as auditorias ambientais periódicas será de 03 (três) anos.

§ 2° Sempre que constatadas infrações aos regulamentos fede-
rais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, deve-
rão ser realizadas auditorias periódicas sobre os aspectos a eles 
relacionados, até a correção das irregularidades, independente-
mente de aplicação de penalidade administrativa e da provocação 
de ação civil pública.

Art. 56 O não atendimento à realização da auditoria nos prazos 
e condições determinados sujeitará a infratora à pena pecuniária, 
sendo essa, nunca inferior ao custo da auditoria, a qual será pro-
movida por instituição ou equipe técnica designada pela Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, independentemente de 
aplicação de outras penalidades legais já previstas.

Art. 57 Todos os documentos decorrentes das auditorias ambien-
tais, ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo indus-
trial, conforme definido pelos empreendedores, serão acessíveis à 
consulta pública dos interessados nas dependências da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, independentemente do re-
colhimento de taxas ou emolumentos.
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§ 3° As disposições regulamentares do Município, referidas no § 
1°, prevalecerão na hipótese de as prescrições dos respectivos 
planos diretores e leis de uso do solo contrariarem os interesses 
ambientais, devidamente apreciados pelo CONDEMA, bem como 
no caso de ausência daqueles instrumentos de ordenação muni-
cipal.

§ 4° Na observação deste artigo e suas consequências ante os 
casos concretos, deverão ser sempre observados, em prol do inte-
resse público e coletivo, ainda que mediato, a conciliação dos prin-
cípios gerais de direito ao meio ambiente equilibrado em conjunto 
com o respeito aos direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e 
coisas julgadas.

Art. 62 Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quan-
do assim declaradas por ato do Poder Público, a vegetação e as 
áreas destinadas a:

I - atenuar a erosão das terras;

II - formar faixas de proteção ao longo de rodovias, ferrovias e 
dutos;

III - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, 
histórico e cultural e de importância ecológica;

IV - asilar exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção, 
bem como aquelas que servem como local de pouso ou reprodu-
ção de migratórios;

V - proteger paisagens notáveis.

Art. 63 As áreas e vegetações de preservação permanente so-
mente poderão ser utilizadas, mediante licença especial, no caso 
de obras públicas ou de interesse social comprovado, bem como, 
para as atividades consideradas imprescindíveis e de alternativa 
economicamente viável, plenamente caracterizadas, a critério do 
órgão municipal competente, podendo ser, neste último caso, exi-
gida a modificação da atividade, conforme as condições técnicas o 
permitam, mediante aprovação do CONDEMA.

Art. 64 Para proteção do direito ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado, em cada imóvel rural, deverá ser seguido as reco-
mendações já existentes na legislação federal e estadual.

Parágrafo Único - O Município, através de seus órgãos compe-
tentes, poderá, nos termos do regulamento e conforme disponibi-
lidade, elaborar programas e/ou projetos que propiciem a entregar 
ao interessado na recomposição ou manutenção de reserva legal, 
mudas ou sementes de espécies nativas necessárias à referida 
recomposição ou manutenção.

Art. 65 A exploração da vegetação nativa primitiva ou em está-
gios médios e avançados de regeneração, fora das áreas de pre-
servação permanente, somente será permitida sob regime de ma-
nejo sustentado, a critério e nos termos da legislação e do órgão 
competente.

Parágrafo Único - A supressão da vegetação nas áreas referidas 
no "caput" só será permitida para obras públicas, de interesse so-
cial comprovado e do interesse socioeconômico do proprietário da 
terra, mediante a apresentação e aprovação de relatório ambiental 
de caracterização da área aprovado no CONDEMA.

Art. 66 Os projetos de parcelamento do solo urbano deverão ser 
submetidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA 
para o exame das áreas de preservação permanente e de outras 
áreas de interesse especial, do ponto de vista de sua compatibili-
dade com o interesse local, bem como para análise sob os aspec-
tos da poluição ambiental.

Art. 67 Qualquer exemplar ou pequenos conjuntos da flora pode-
rão ser declarados imunes de cortes ou supressão, mediante ato 
do órgão competente, por motivo de sua localização, raridade, 
beleza ou condição de porta-semente.

Art. 68 A flora nativa de propriedade particular, contígua às áreas 
de preservação permanente, de reserva legal, unidade de con-
servação e outras sujeitas a regime especial, fica subordinada às 
disposições que vigorarem para estas, enquanto não demarcadas.

§ 3° A fiscalização do cumprimento das normas e medidas direti-
vas decorrentes da aplicação desta Lei e de seu regulamento será 
exercida pelos técnicos dos órgãos especializados, credenciados 
para a fiscalização.

§ 4º No exercício da fiscalização, os agentes credenciados/iden-
tificados do órgão competente, observada a legislação em vigor, 
poderão entrar, em qualquer dia ou hora e permanecer pelo tempo 
necessário, em qualquer estabelecimento público ou privado.

§ 5º Os pedidos de licença ambiental, para atividades potencial-
mente causadoras de significativa degradação ambiental, serão 
objeto de publicação resumida no Diário Oficial do Município e em 
jornal de grande circulação regional.

§ 6º Os responsáveis pelos empreendimentos ou atividades fisca-
lizadas deverão, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
nesta Lei, comparecer ao órgão competente sempre que forem 
convocados para prestar esclarecimentos.

§ 7º Os procedimentos técnicos e administrativos destinados ao 
controle, monitoramento e fiscalização previstos neste artigo se-
rão estabelecidos em regulamento.

TÍTULO IV

DOS RECURSOS NATURAIS

CAPÍTULO I

DA FLORA

Art. 60 A Flora nativa no território do Município de Castelo e as 
demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade ambiental 
são bens de interesse comum a todos os habitantes do Município, 
exercendo-se o direito de propriedade com as limitações que a 
legislação em geral e, especialmente esta Lei estabelecerem.

Parágrafo único - As ações ou omissões contrárias às dispo-
sições desta Lei, normas dela decorrentes e demais legislações 
vigentes, são consideradas degradação ambiental ou uso nocivo 
da propriedade.

Art. 61 Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 
desta Lei, as áreas ou a vegetação situadas:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água natural;

II - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais 
ou artificiais;

III - nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os 
olhos d'água, seja qual for sua situação topográfica;

IV - no topo de morros, montes e montanhas;

V - nas encostas ou partes destas;

VI - em altitudes superiores a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a sua vegetação;

VII - nas ravinas em toda a sua extensão;

VIII - nas cavidades naturais subterrâneas;

IX - nas bordas de tabuleiros ou chapadas.

§ 1° Os índices a serem observados, para cada alínea indicada 
neste artigo, serão estabelecidos por decreto regulamentar, ouvi-
do o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA, atendidas 
as peculiaridades regionais e locais, identificadas, relevando todos 
os fatores ambientais compreendidos, bem como as condições da 
dinâmica socioeconômica abrangida.

§ 2° No caso de áreas urbanas consolidadas, assim entendidas as 
compreendidas nos perímetros urbanos, definidos por Lei Munici-
pal, e nas regiões e aglomerações urbanas, em todo o território 
municipal, observar-se-á o disposto na Lei Orgânica do Município, 
bem como em legislações à época da construção, atos jurídicos 
perfeitos e direitos adquiridos, em margem jamais inferior a 15 
(quinze) metros.
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na forma desta e de outras leis vigentes, animais silvestres e seus 
produtos.

Art. 78 Os zoológicos deverão ser licenciados pelo órgão compe-
tente, conforme dispuser a legislação pertinente.

Art. 79 A posse de animais da fauna silvestre nacional, domesti-
cados, deve ser devidamente comprovada, através de documen-
tos emitidos pelos órgãos específicos que legislam sobre o assun-
to, quanto à sua origem.

Parágrafo único - Os animais considerados em extinção, serão 
apreendidos pela autoridade competente e encaminhados às enti-
dades que possam mantê-los adequadamente, visando a reprodu-
ção e reintrodução da espécie no seu "habitat" original.

Art. 80 As pessoas físicas ou jurídicas que mantém animais da 
fauna silvestre em cativeiro, sem comprovar a procedência, terão 
os animais apreendidos, sem prejuízo das cominações legais ca-
bíveis.

Art. 81 Compete ao órgão que legisla sobre as questões da fau-
na silvestre a elaboração e atualização do cadastro das espécies 
da fauna silvestre existentes e, principalmente, as que estão em 
extinção.

CAPÍTULO III

DA FAUNA E FLORA AQUÁTICAS

Art. 82 Para os efeitos desta Lei, a fauna e a flora aquáticas são 
compostas por animais e vegetais que têm na água o seu normal 
ou mais freqüente meio de vida, sejam eles de ocorrência natural, 
cultivados ou provenientes de criadouros.

Art. 83 A utilização da fauna e flora aquáticas pode ser efetua-
da através da pesca ou coleta com fins comerciais, desportivos e 
científicos.

Art. 84 As atividades de pesca comercial (pesque-pague) serão 
objeto de licença ambiental a ser outorgada pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente - SEMMA nos termos do regulamento 
desta Lei e demais órgãos competentes.

§ 1° Ficam dispensados da licença mencionada neste artigo os 
pescadores que utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão, 
vara, caniço e molinete para uso esportivo e de subsistência.

§ 2° Aos cientistas de instituições que tenham por atribuição co-
letar material biológico para fins científicos serão concedidas licen-
ças especiais, sob as condições fixadas pela Secretaria de Meio 
Ambiente - SEMMA.

§ 3° Os que exercerem atividades de pesca, nos termos do 
"caput" e do § 2° deste artigo, serão cadastrados pelo órgão am-
biental competente.

Art. 85 Atendidas as prescrições do regulamento, fica proibido 
pescar:

I - em corpos d'água, nos períodos em que ocorrem fenômenos 
migratórios para reprodução e nos períodos de desova, de repro-
dução ou de defeso:

II - espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com tama-
nhos inferiores aos permitidos;

III - quantidades superiores às permitidas;

IV - mediante a utilização de explosivos ou de substâncias que, em 
contato com a água, produzam efeito semelhante;

V – mediante a utilização de substâncias tóxicas;

VI – mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas, pro-
cessos e métodos não permitidos por legislação;

VII - em épocas e nos locais interditados pelo órgão ambiental 
competente;

VIII - pelo sistema de arrasto e de lance nas águas interiores;

Art. 69 As florestas existentes e aquelas a serem plantadas de-
verão estar dentro de normas que garantam a proteção contra 
incêndios, assegurada sua aplicação por meios e instrumentos 
conforme dispuser a legislação vigente.

Art. 70 É proibido o uso ou o emprego de fogo nas florestas e de-
mais formas de vegetação, para atividades agrícola, silvícola, pas-
toril, festejos, treinamento, acampamento, ou outras congêneres.

Parágrafo único - As eventuais exceções serão objeto de análise 
e possível liberação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMMA.

Art. 71 A fiscalização do cumprimento das normas e medidas di-
retivas relativas à exploração e utilização de recursos naturais será 
exercida pelo corpo de fiscalização dos órgãos federais, estaduais 
e municipais.

CAPÍTULO II

DA FAUNA SILVESTRE

Art. 72 Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de 
seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedade do Poder Público, sendo proi-
bida a sua utilização, perseguição, mutilação, destruição, caça ou 
apanha.

§ 1° Será permitida a instalação de criadouros mediante autoriza-
ção dos órgãos competentes.

§ 2° Para a instalação e manutenção de criadouros será permi-
tido, conforme dispõe a legislação vigente, a apanha de animais 
da fauna silvestre, dentro de rigoroso controle e segundo critérios 
técnicos e científicos estabelecidos pelo órgão competente.

§ 3° As pessoas físicas ou jurídicas que estiverem autorizadas 
a instalar criadouros, são obrigadas a apresentar declaração de 
estoques e prova de procedência dos produtos e da fauna criada, 
sempre que exigidas pela autoridade competente.

§ 4° Pelo não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, 
além das penalidades previstas nesta e demais leis vigentes, su-
jeitar-se-á o responsável à perda da autorização.

Art. 73 O perecimento de animais da fauna silvestre pelo uso 
direto ou indireto de agrotóxicos ou qualquer outra substância 
química será considerado ato degradante da vida silvestre, obri-
gando-se seu responsável a promover todas as medidas para a 
eliminação imediata dos efeitos nocivos correspondentes, ás suas 
expensas, sem prejuízo das demais cominações penais cabíveis.

Art. 74 É proibido o comércio, sob quaisquer formas, de espéci-
mes da fauna silvestre e de produtos e objetos oriundos da sua 
caça, perseguição, mutilação, destruição ou apanha.

Parágrafo único - Excetuam-se os espécimes e produtos prove-
nientes de criadouros devidamente legalizados.

Art. 75 É vedada qualquer forma de divulgação e propaganda que 
estimule ou sugira a prática do ato de caça.

Art. 76 Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a insti-
tuições científicas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicados, 
e conforme critérios técnicos e científicos, autorização especial 
para a coleta de material zoológico destinado a fins científicos, em 
quaisquer épocas.

§ 1° Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente 
credenciados pelo País de origem, deverá, primeiramente, o pedi-
do de autorização ser aprovado e encaminhado ao órgão estadual 
competente, por intermédio de instituição científica oficial do país, 
observada a legislação federal pertinente.

§ 2° As autorizações referidas neste artigo não poderão ser utili-
zadas para fins comerciais ou esportivos.

Art. 77 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, deverá 
manter cadastro das pessoas físicas ou jurídicas que negociem, 
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geográficas, físicas, morfológicas, ambientais e sua função socio-
econômica.

§ 1° O poder público, através dos órgãos ambientais compe-
tentes, e conforme regulamento, estabelecerá normas, critérios, 
parâmetros e padrões de utilização do solo, cuja inobservância 
caracterizará degradação ambiental, sujeitando os infratores às 
penalidades previstas nesta Lei e seu regulamento, bem como à 
exigência da adoção de todas as medidas necessárias à recupera-
ção da área degradada.

§ 2° A utilização do solo compreenderá sua manipulação mecâni-
ca, tratamento químico, cultivo, parcelamento e ocupação.

§ 3° A adoção de técnicas, processos e métodos referidos no 
"caput" deverá ser planejada e exigida independentemente de 
divisas ou limites das propriedades, tendo em vista o interesse 
ambiental.

Art. 93 A utilização do solo, para quaisquer fins, deverá, obriga-
toriamente, atender as seguintes disposições:

I - aproveitamento adequado e conservação das águas em todas 
as suas formas;

II - controle da erosão em todas as suas formas;

III - adoção de medidas para evitar processos de desertificação;

IV - procedimentos para evitar assoreamento de cursos d'água e 
bacias de acumulação;

V - adoção de medidas para fixar, taludes e escarpas naturais ou 
artificiais;

VI - procedimentos para evitar a prática de queimadas, tolerando
-as, somente, quando amparadas por norma específica;

VII - medidas para impedir o desmatamento das áreas impróprias 
para exploração agro-silvo-pastoril, e promover o possível plantio 
de vegetação permanente nessas áreas, caso estejam degrada-
das;

VIII - procedimentos para recuperar, manter e melhorar as carac-
terísticas físicas, químicas e biológicas do solo agrícola;

IX - adequação aos princípios conservacionistas da locação, cons-
trução e manutenção de barragens, estradas, carreadores, cami-
nhos, canais de irrigação, tanques artificiais e prados escoadouros;

X - caracterização da utilização, exploração e parcelamento do 
solo, observando todas as exigências e medidas do Poder Público 
para a preservação e melhoria do meio ambiente.

Parágrafo único - O parcelamento do solo para fins urbanos 
considerará, necessariamente, as condições e exigências relacio-
nadas com a natureza da ocupação urbana, caracterizando o nú-
mero e dimensão dos lotes de forma a manter o equilíbrio de sua 
utilização com o potencial da infraestrutura a ser instalada, das 
bases de sustentação ambiental, especialmente no que respeita 
às condições de saneamento básico e do escoamento das águas 
pluviais, tendo como diretrizes a Lei do Plano Diretor Municipal.

Art. 94 Compete ao Sistema Municipal do Meio Ambiente, através 
de seus órgãos executivos, em consonância com o Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Conselho Municipal 
do Plano Diretor Municipal:

I - elaborar e implantar a política do uso racional do solo agrícola 
e urbano, considerando sua natureza, singularidade e característi-
cas, bem como a dinâmica socioeconômica regional e local;

II - disciplinar, controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, 
transporte, comercialização, utilização e destino final de quaisquer 
produtos químicos, físicos ou biológicos, bem como seus resíduos 
e embalagens, que prejudiquem o equilíbrio ecológico do solo, ou 
interfiram na qualidade natural da água;

III - controlar e fiscalizar a utilização do solo para fins urbanos, 
no que respeita ao parcelamento e usos compatíveis com as exi-
gências do meio ambiente ecologicamente equilibrado, particular-
mente nos espaços territoriais especialmente protegidos e áreas 
de interesse especial;

IX - com petrecho cujo comprimento ultrapasse 1/3 (um terço) do 
ambiente aquático;

X - à jusante e à montante nas proximidades de barragens, ca-
choeiras e escadas de peixe, nas condições e termos das normas 
regulamentares.

§ 1° Ficam excluídos das proibições previstas nos incisos I e VI 
deste artigo, os pescadores que utilizam, para o exercício da pes-
ca, linha de mão, vara, caniço e molinete.

§ 2° É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento 
e a industrialização de espécimes provenientes da pesca proibida.

Art. 86 O Poder Público fixará, caso seja necessário, por meio de 
atos normativos do órgão ambiental competente, os períodos de 
proibição da pesca, os aparelhos e implementos de toda natureza, 
atendendo às peculiaridades regionais e para proteção da fauna e 
flora aquáticas, incluindo a relação das espécies e seus tamanhos 
mínimos, bem como as demais medidas necessárias ao ordena-
mento pesqueiro.

Parágrafo único - A pesca pode ser transitória ou permanen-
temente proibida em águas de domínio público ou naquelas de 
domínio privado, quando houver relevante interesse ambiental.

Art. 87 A fiscalização da pesca, quando realizada, caso seja ne-
cessário, abrangerá as fases de captura, extração, coleta, trans-
porte, conservação, transformação, beneficiamento, industrializa-
ção e comercialização das espécies animais e vegetais que tenham 
na água o seu natural ou mais frequente meio de vida.

Art. 88 O proprietário ou concessionário de represas ou cursos 
d'água, além de outras disposições legais, é obrigado a tomar me-
didas de proteção à fauna. No caso de construções de barragens, 
tais medidas deverão ser adotadas quer no período de instalação, 
fechamento de comportas ou operação de rotina.

Parágrafo único - Serão determinadas, pelo órgão ambiental 
competente, medidas de proteção à fauna e flora aquáticas em 
quaisquer obras que importem na alteração do regime dos cursos 
d'água, mesmo quando ordenados pelo Poder Público.

Art. 89 Nas águas onde houver repovoamento ou fechamento 
de comportas será proibida a pesca por um período a ser deter-
minado pelo órgão ambiental competente, conforme dispuser o 
regulamento.

Art. 90 É vedada a introdução, nos corpos d'água de domínio 
público existentes no Município, de espécies exóticas da fauna e 
flora aquáticas, sem prévia autorização do órgão ambiental com-
petente.

Art. 91 As atividades de controle e fiscalização ambientais, sob a 
responsabilidade do Município, no que respeita à proteção da fau-
na e flora aquáticas, bem como a sua exploração racional, sujeitar-
se-ão às normas fixadas pelas autoridades ambientais estaduais, 
observadas aquelas estabelecidas pela União referentes às águas 
sob seu domínio.

§ 1º O Município, através de seu órgão ambiental competente, 
estabelecerá, em caráter supletivo ou complementar, medidas di-
retivas destinadas à proteção do meio ambiente aquático ecolo-
gicamente equilibrado, visando especificá-las, tendo em vista as 
características regionais e locais das águas interiores.

§ 2° As determinações normativas à respeito dos parâmetros ou 
restrições de atividades que, no exercício regular da pesca, pos-
sam, por qualquer forma, alterar as condições ambientais que ve-
nham afetar a flora e a fauna aquáticas, serão estabelecidas em 
regulamento, atendidos os princípios e normas desta Lei.

CAPÍTULO IV

DO USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO

Art. 92 A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-á através 
da adoção de técnicas, processos e métodos que visem sua re-
cuperação, conservação e melhoria, observadas as características 
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Parágrafo único - A descarga de poluentes que possam degra-
dar a qualidade da água subterrânea e o descumprimento das de-
mais determinações desta Lei e regulamentos decorrentes, sujei-
tarão o infrator às penalidades previstas na legislação ambiental, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 101 A implantação de áreas industriais e de grandes projetos 
de irrigação, colonização e outros que dependem da utilização de 
águas subterrâneas, deverá possuir as devidas licenças ambien-
tais necessárias, inclusive a outorga, emitidas pelo órgão licencia-
dor competente.

CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS MINERAIS

Art. 102 A pesquisa e a exploração de recursos minerais serão 
objeto de licença ambiental, nos termos do regulamento desta 
Lei, sem prejuízo da aplicação da legislação estadual e federal 
pertinentes, ficando seu responsável obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com os planos apresentados à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e demais órgãos 
competentes.

§ 1° A pesquisa de recursos minerais, a ser autorizada pelos ór-
gãos federal e estadual competentes, dependerá de licença prévia 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, que aplica-
rá critérios previstos no planejamento e zoneamento ambientais, 
com vistas a prevenir a respeito das condições necessárias ao pro-
cesso de pesquisa e eventual exploração minerária.

§ 2° Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem danos ao 
meio ambiente, contrários às prescrições técnicas estabelecidas 
por ocasião da outorga da respectiva licença ambiental, ou em 
desacordo com as normas legais ou medidas diretivas de interesse 
ambiental, serão objeto de parecer técnico do órgão ambiental 
municipal, que o encaminhará, mediante representação, ao ór-
gão federal ou estadual competente, para os efeitos de suspensão 
temporária ou definitiva das atividades de pesquisa ou lavra, sem 
prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

Art. 103 A extração e o beneficiamento de minérios em lagos, 
rios e quaisquer outros corpos d’água só poderão ser realizados 
de acordo com a solução técnica aprovada pela Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente - SEMMA, e no que dispuser as legislações 
Estadual e Federal vigentes.

Art. 104 O titular da autorização de pesquisa, de permissão de 
lavra garimpeira, de concessão de lavra, de licenciamento, de ma-
nifesto de mina ou de qualquer outro título minerário responde 
pelos danos causados ao meio ambiente, sem prejuízo das comi-
nações legais pertinentes.

§ 1° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, exigirá 
o monitoramento das atividades de pesquisa e lavra de recursos 
minerais, sob a responsabilidade dos titulares destas atividades, 
nos termos da programação aprovada, sobre a qual exercerá au-
ditoria periódica.

§ 2° Na hipótese de serem constatadas irregularidades no pro-
cesso de pesquisa ou exploração minerária, contrariando as exi-
gências para estas atividades, fixadas pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SEMMA, e ou outros órgãos licenciadores, esta 
estabelecerá, conforme o regulamento, o prazo e as condições 
para a correção das irregularidades, sem prejuízo da recuperação 
das áreas degradadas e demais cominações legais.

Art. 105 A realização de trabalhos de extração de substâncias 
minerais, sem a competente permissão, concessão ou licença, 
sujeitará o responsável à ação penal cabível, sem prejuízo das 
cominações administrativas e da obrigação de recuperar o meio 
ambiente degradado.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SEMMA, conforme dispuser o regulamento, adotará todas as me-
didas para a comunicação do fato, a que alude este artigo, aos 
órgãos federais e estaduais competentes, bem como ao Ministério 

IV - estabelecer medidas diretivas para proteção do solo e subsolo, 
visando adequar a utilização e distribuição de lotes destinados ao 
uso agro-silvo-pastoris, especialmente em planos de assentamen-
to ou similares;

V - exigir planos técnicos de conservação do solo e água, em 
programas de desenvolvimento rural, de iniciativa governamental 
ou privada;

VI - determinar, em conjunto com outros poderes públicos, em 
função das peculiaridades locais, o emprego de normas conser-
vacionistas especiais que atendam condições excepcionais de ma-
nejo do solo e da água, incluindo-se neste caso os problemas 
relacionados com a erosão em áreas urbanas e suburbanas;

VII - declarar áreas em processo de desertificação, determinando 
medidas adequadas para sua recuperação e limitações de uso;

VIII- exigir a recuperação de áreas degradadas, sob inteira res-
ponsabilidade técnica e financeira de seu proprietário ou posseiro, 
cobrando-se destes os custos dos serviços executados quando re-
alizados pelo Município, em razão da eventual emergência de sua 
ação.

Art. 95 As águas de escorrimento só poderão ser conduzidas aos 
escoadouros naturais, de forma adequada, sem prejudicar benfei-
torias, solo, qualidade da água e demais recursos naturais.

§ 1° Todas as propriedades agrícolas, públicas ou privadas, fi-
cam obrigadas a receber as águas de escoamento das estradas, 
desde que tecnicamente conduzidas e em corpos receptores tec-
nicamente e topograficamente dimensionados e ambientalmente 
compatibilizados.

§ 2° Não haverá indenização da área ocupada pelos canais de 
escoamento.

Art. 96 A produção, distribuição, comercialização, utilização e 
destino final de produtos agrotóxicos e outros biocidas, bem como 
de seus resíduos e embalagens, obedecerão a legislação federal e 
estadual pertinentes, cabendo à SEMMA, através dos respectivos 
órgãos competentes, seu controle, fiscalização e, quando neces-
sário, as cominações penais cabíveis.

CAPÍTULO V

DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 97 A preservação dos depósitos naturais de águas subterrâ-
neas do Município de Castelo reger-se-á pelas disposições desta 
Lei, de seu regulamento e demais legislações pertinentes.

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, são consideradas 
subterrâneas as águas que ocorram natural ou artificialmente no 
subsolo, de forma suscetível de extração e utilização pelo homem.

Art. 98 Nos regulamentos e normas decorrentes desta Lei serão 
sempre levadas em conta a interconexão entre as águas subterrâ-
neas e superficiais e as interações observadas no ciclo hidrológico.

Art. 99 As águas subterrâneas deverão ter programa permanente 
de preservação e conservação, visando ao seu melhor aproveita-
mento, conforme dispuser o regulamento.

§ 1° A preservação e conservação dessas águas implicam em uso 
racional, aplicação de medidas contra a sua poluição e manuten-
ção de seu equilíbrio físico, químico e biológico em relação aos 
demais recursos naturais.

§ 2° Os órgãos competentes manterão serviços indispensáveis à 
avaliação dos recursos hídricos do subsolo, fiscalizarão sua explo-
ração e adotarão medidas contra a contaminação dos aqüíferos e 
deterioração das águas subterrâneas, bem como a instituição das 
respectivas áreas de proteção.

Art. 100 Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes 
de atividades agropecuárias, industriais, comerciais ou de qual-
quer outra natureza, só poderão ser conduzidos ou lançados de 
forma a não poluírem as águas subterrâneas.
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I - em desacordo com os padrões de emissão estabelecidos em 
decorrência desta Lei;

II - em desconformidade com as normas, critérios e parâmetros 
ou com exigências técnicas ou operacionais estabelecidas em de-
corrência desta Lei e demais legislações pertinentes;

III - que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar des-
conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos em de-
corrência desta Lei;

IV - que, independentemente da conformidade com os incisos an-
teriores, causem efetiva ou potencialmente:

a) prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população;

b) dano à fauna, à flora e aos recursos naturais; e

c) prejuízo às atividades sociais e econômicas.

Parágrafo único - A poluição, conforme caracterizada neste ar-
tigo, é, para os efeitos desta Lei, considerada uma das formas 
de degradação ambiental, sendo esta entendida como alteração 
adversa das características do meio ambiente, podendo ser so-
nora, visual, mineral, aérea, hídrica, cultural e outras, conforme o 
aspecto pertinente.

Art. 113 Sujeitam-se ao disposto nesta Lei todas as atividades, 
empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou 
imóveis, ou meios de transporte, que direta ou indiretamente cau-
sem ou possam causar poluição do meio ambiente.

Art. 114 Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medi-
das de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição 
ambiental ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou 
iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente.

Parágrafo único - Durante o período crítico, poderão ser reduzi-
das ou impedidas quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela 
ocorrência.

Art. 115 O órgão competente para exercer a fiscalização poderá 
exigir a apresentação de documentos, bem como quaisquer infor-
mações sobre o processo produtivo, matérias-primas, produtos, 
subprodutos e resíduos, e ainda a demonstração de sua quantida-
de, qualidade, natureza e composição.

Parágrafo único - O órgão de que trata este artigo terá o poder 
de polícia administrativa para exercer a fiscalização e impor as 
penalidades previstas nesta Lei e normas dela decorrentes.

Art. 116 Ao órgão competente para exercer o controle da polui-
ção ambiental competirá, dentre outras previstas no regulamento 
desta Lei, as seguintes atribuições:

I - estabelecer exigências técnicas e operacionais relativas a cada 
estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora; 
e

II - quantificar as cargas poluidoras e fixar os limites das emissões 
por fonte, nos casos de vários e diferentes lançamentos ou emis-
sões em um mesmo corpo receptor ou em uma mesma região; 
baseado na legislação específica vigente.

CAPÍTULO II

DA ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES

Art. 117 São objetivos desta Lei estabelecer diretrizes para:

I - arborização de ruas, comportando programas de plantio, ma-
nutenção e monitoramento;

II - áreas verdes públicas, compreendendo programas de implan-
tação e recuperação, de manutenção e de monitoramento;

III - áreas verdes particulares, consistindo de programas de uso 
público, de recuperação, conservação e proteção de encostas e de 
monitoramento e controle;

IV - unidades de conservação, englobando programas de plano de 
manejo, de fiscalização e de monitoramento;

Público para as providências necessárias.

Art. 106 A lavra garimpeira, a ser permitida pelo órgão federal e 
estadual competentes, dependerá de aprovação ambiental conce-
dido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Parágrafo único - Os trabalhos de mineração garimpeira serão 
objeto de disciplina específica, compreendendo normas técnicas 
e regulamentares fixadas pela Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SEMMA, objetivando a adoção de medidas mitigadoras ou 
impeditivas dos impactos ambientais decorrentes.

Art. 107 A realização de trabalhos de pesquisa e lavra de recursos 
minerais em espaços territoriais especialmente protegidos depen-
derá do regime jurídico a que estão submetidos, podendo o Mu-
nicípio estabelecer normas específicas para permiti-las, tolerá-las 
ou impedi-las, conforme o caso, tendo em vista a conservação do 
equilíbrio ecológico pretendido.

Parágrafo único - Nas unidades de conservação constituídas em 
terras sob domínio do Município, tendo em vista sua significativa 
importância ecológica, não serão permitidas atividades de pes-
quisa ou exploração minerária, ressalvados os casos de minerais 
estratégicos, após ouvido o CONDEMA e nos termos das estritas 
condições fixadas em regulamento.

TÍTULO V

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIEN-
TAL

Art. 108 Os padrões de qualidade ambiental são os valores de 
concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluen-
te, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as 
atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

§ 1º Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, 
quantitativamente, indicando as concentrações máximas de po-
luentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser 
respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepu-
ração do corpo receptor.

§ 2º Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, 
a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos e 
serão regulamentados através de ato do Executivo Municipal, que 
definirá os níveis e horários toleráveis de emissão de poluentes, 
respeitando as legislações Federal e Estadual.

§ 3º As revisões periódicas dos critérios e padrão de lançamento 
de efluentes poderão conter novos padrões, bem como substân-
cias não incluídas anteriormente no ato normativo.

Art. 109 Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para 
lançamento de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, 
poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econô-
micas e ao meio ambiente em geral.

Art. 110 Os padrões e parâmetros de emissão e de qualidade 
ambiental são aqueles estabelecidos pelos Poderes Público Esta-
dual e Federal, podendo o CONDEMA estabelecer padrões mais 
restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados 
pelos órgãos estadual e federal, fundamentados em parecer con-
substanciado encaminhado pela Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SEMMA.

Art. 111 As normas ou medidas diretivas relacionadas com o 
meio ambiente, estabelecidas pelo CONDEMA, não poderão con-
trariar as disposições regulamentares fixadas por Decreto do Exe-
cutivo, observados os limites estabelecidos pelos Poderes Públicos 
Estadual e Federal, para a fiel execução das leis municipais.

Art. 112 Considera-se poluição o lançamento ou a liberação no 
meio ambiente de toda e qualquer forma de matéria ou energia:
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resíduos de produtos comprovadamente perigosos, inclusive os 
apreendidos pela ação fiscalizadora, com a finalidade de sua reu-
tilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as normas legais 
vigentes.

Art. 128 É vedada a produção, o transporte, a comercialização e 
o uso de produtos químicos e biológicos cujo princípio ou agente 
químico não tenha sido autorizado no país de origem, ou que te-
nha sido comprovado como nocivo ao meio ambiente ou à saúde 
pública em qualquer parte do território nacional.

Art. 129 No caso de apreensão ou detecção de produtos comer-
cializados irregularmente, o transporte para seu recolhimento e 
destinação adequada deverá ser avaliado e licenciado pelo órgão 
ambiental.

CAPÍTULO IV

DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 130 A emissão de sons, em decorrência de quaisquer ativi-
dades industriais, comerciais, sociais, recreativas ou outras que 
envolvam a amplificação ou produção de sons intensos deverá 
obedecer, no interesse da saúde e do sossego público, aos pa-
drões, critérios, diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos es-
taduais e municipais competentes, em observância aos programas 
nacionais em vigor.

Art. 131 Consideram-se prejudiciais à saúde e ao sossego público 
os níveis de sons e ruídos superiores aos estabelecidos pelas nor-
mas municipais e estaduais ou, na ausência destas, pelas normas 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
sem prejuízo da aplicação das normas dos órgãos federais de 
trânsito e fiscalização do trabalho, quando couber, aplicando-se 
sempre a mais restritiva.

Art. 132 Os órgãos municipais e estaduais competentes deverão, 
para fins de cumprimento deste Código e demais legislações, de-
terminar restrições a setores específicos de processos produtivos, 
instalação de equipamentos de prevenção, limitações de horários 
e outros instrumentos administrativos correlatos, aplicando-os iso-
lada ou combinadamente.

Parágrafo único - Todas as providências previstas no “caput” 
deverão ser tomadas pelo empreendedor, às suas expensas, e de-
verão ser discriminadas nos documentos oficiais de licenciamento 
da atividade.

Art. 133 A realização de eventos que causem impactos de polui-
ção sonora em Unidades de Conservação e entorno dependerá de 
prévia autorização do órgão responsável pela respectiva Unidade.

Art. 134 Compete ao Poder Público:

I - instituir regiões e sub-regiões de implantação das medidas con-
troladoras estabelecidas por este Código e pela legislação federal 
vigente;

II - divulgar à população matéria educativa e conscientizadora so-
bre os efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruído;

III - incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, equipa-
mentos e outros dispositivos com menor emissão de ruídos;

IV - incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio téc-
nico e logístico para recebimento de denúncias e a tomada de 
providências de combate à poluição sonora, em todo o território 
municipal;

V - estabelecer convênios, contratos e instrumentos afins com en-
tidades que, direta ou indiretamente, possam contribuir com o 
desenvolvimento dos programas a atividades federais, estaduais 
ou municipais, de prevenção e combate à poluição sonora;

VI - ouvidas as autoridades e entidades científicas pertinentes, 
submeter os programas à revisão periódica, dando prioridade às 
ações preventivas.

Parágrafo Único - O Poder Público incentivará toda empresa que 

V - desenvolvimento de programas de cadastramento, de imple-
mentação de parques municipais, áreas de lazer públicas e de 
educação ambiental.

Art. 118 Serão definidas através de regulamento as atribuições 
para execução, acompanhamento, monitoramento, índices, pa-
drões, parâmetros, fiscalização e infrações da arborização e áreas 
verdes do Município de Castelo.

CAPÍTULO III

DOS RESÍDUOS

Art. 119 O Poder Público deverá elaborar o Plano de Gestão In-
tegrada de Resíduos Sólidos, individualmente ou consorciado, na 
forma dos artigos 18, 19 e 20 da Lei 12.305/2010 que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Art. 120 A coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento 
e a disposição final de resíduos poluentes, perigosos, ou nocivos 
sujeitar-se-ão à legislação e ao processo de licenciamento perante 
o órgão ambiental e processar-se-ão de forma e em condições que 
não constituam perigo imediato ou potencial para a saúde humana 
e o bem-estar público, nem causem prejuízos ao meio ambiente.

§ 1º O enfoque a ser dado pela legislação pertinente deve priori-
zar critérios que levem, pela ordem, a evitar, minimizar, reutilizar, 
reciclar, tratar e, por fim, dispor adequadamente os resíduos ge-
rados.

§ 2º O Poder Público deverá prever, nas diversas regiões do Muni-
cípio, locais e condições de destinação final dos resíduos referidos 
no “caput” deste artigo, mantendo cadastro que os identifique.

Art. 121 Compete ao gerador dos resíduos classificados como 
não domiciliares, a responsabilidade pelos resíduos produzidos, 
compreendendo as etapas de acondicionamento, coleta, trata-
mento e destinação final, atendendo a legislação ambiental.

§ 1º A terceirização de serviços de coleta, armazenamento, trans-
porte, tratamento e destinação final de resíduos não isenta a res-
ponsabilidade do gerador pelos danos que vierem a ser provoca-
dos.

§ 2º Cessará a responsabilidade do gerador de resíduos somente 
quando estes, tiverem o destino final adequado e aceitável pela 
legislação ambiental, seja esta municipal, estadual ou federal.

Art. 122 A segregação dos resíduos sólidos domiciliares na ori-
gem, visando ao seu reaproveitamento otimizado, é responsabili-
dade de toda a sociedade e será gradativamente implantada pelo 
Município, mediante programas educacionais e projetos de recicla-
gem e/ou reaproveitamento.

Art. 123 Deverá ser implantado pelo Município, regulamentação 
da aplicação ao gerador de penalidade administrativa de multa 
pela segregação, acondicionamento e ou disposição, para a coleta, 
ou devolução, dos resíduos sólidos gerados, reutilizáveis e reciclá-
veis, de forma inadequada ou indiferenciada.

Art. 124 Os produtos resultantes das unidades de tratamento de 
gases, águas, efluentes líquidos e resíduos deverão ser caracteri-
zados e classificados, sendo passíveis de projetos complementares 
que objetivem reaproveitamento, tratamento e destinação final.

Art. 125 É vedado o transporte de resíduos para dentro ou fora 
dos limites geográficos do Município sem o prévio licenciamento 
do órgão ambiental.

Art. 126 A recuperação de áreas degradadas pela ação da dispo-
sição de resíduos é de inteira responsabilidade técnica e financeira 
da fonte geradora ou na impossibilidade de identificação desta, 
do ex-proprietário ou proprietário da terra responsável pela de-
gradação, cobrando-se destes os custos dos serviços executados 
quando realizados pelo Município em razão da eventual emergên-
cia de sua ação.

Art. 127 As indústrias produtoras, formuladoras ou manipulado-
ras serão responsáveis, direta ou indiretamente, pela destinação 
final das embalagens de seus produtos, assim como dos restos e 
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naturais de quaisquer espécies, sem a respectiva licença ambien-
tal;

II - a execução, utilização ou exploração mencionadas no inciso 
anterior, em desacordo com a respectiva licença ambiental;

III - a inobservância ou o não cumprimento das normas legais, 
regulamentares e demais medidas diretivas, bem como das exi-
gências impostas pelo órgão ambiental competente.

§ 2° Para os efeitos desta Lei e seu regulamento, as penalidades 
incidirão sobre os infratores, sejam eles:

I – autores diretos, quando, por qualquer forma, se beneficiem da 
prática da infração;

II – autores indiretos, assim considerados aqueles que, de qual-
quer forma, concorram, por ação ou omissão, para a prática da 
infração ou dela se beneficiem;

§ 3º Na hipótese das infrações caracterizadas neste artigo, o Po-
der Público considerará, para efeito de graduação e imposição de 
penalidades:

I – O grau de desconformidade da execução, utilização ou explo-
ração com as normas legais, regulamentares e medidas diretivas;

II – a intensidade do dano efetivo ou potencial ao meio ambiente; 

III - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

IV – os antecedentes do infrator.

§ 4º As infrações a que se refere este artigo são graduadas em 
leve, grave e gravíssima e descritas em documento legal específico 
emitido pela SEMMA.

§ 5° Para o efeito do disposto no inciso III do § 3°, serão atenu-
antes as seguintes circunstâncias:

I – menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;

II – arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espon-
tânea reparação do dano ou limitação da degradação ambiental 
causada, em conformidade com as normas, critérios e especifi-
cações estabelecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
- SEMMA;

III – comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, 
em relação ao perigo iminente de degradação ambiental;

IV – colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fis-
calização e do controle ambiental;

V – o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natu-
reza leve.

§ 6° Para o efeito do disposto no inciso III do § 3°, serão agravan-
tes as seguintes circunstâncias:

I - ser reincidente ou cometer infração continuada;

II - a maior extensão da degradação ambiental;

III - a culpa ou dolo, mesmo eventual;

IV - cometer infração para obter vantagens pecuniárias;

V - a ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;

VI - danos permanentes à saúde humana;

VII - a infração atingir área sob proteção legal;

VIII - emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais;

IX - coagir outrem para a execução material da infração;

X - deixar o infrator de tomar as providências necessárias para 
minimizar os efeitos da infração;

XI - a infração em espaço territorial especialmente protegido;

XII - impedir ou causar dificuldades ou embaraço à fiscalização;

XIII - utilizar-se o infrator, da condição de agente público para a 
prática da infração;

estabelecer o Programa de Conservação Auditiva.

CAPÍTULO V

DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 135 São objetivos do Sistema do Uso do Espaço Visual entre 
outros:

I - ordenar a exploração ou utilização dos veículos de divulgação;

II - elaborar e implementar normas para a construção e instalação 
dos veículos de divulgação;

III - a proteção da saúde, segurança e o bem-estar da população;

IV - estabelecer o equilíbrio entre o direito público e privado, vi-
sando ao bem da coletividade.

Art. 136 A exploração ou utilização de veículos de divulgação pre-
sentes na paisagem e visíveis de locais públicos deverão possuir 
prévia autorização do órgão municipal competente e não poderão 
ser mudados de locais sem o respectivo consentimento.

§ 1º Para efeito desta Lei são considerados veículos de divulgação, 
ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de comunica-
ção visual ou audiovisual utilizados para transmitir externamente 
anúncios ao público, tais como: tabuletas, placas e painéis, letrei-
ros, painel luminoso ou iluminado, faixas, folhetos e prospectos, 
balões e bóias, muro e fachadas de edifícios, equipamentos de 
utilidade pública e bandeirolas.

§ 2º São considerados anúncios, quaisquer indicações executa-
das sobre veículos de divulgação presentes na paisagem, visíveis 
de locais públicos, cuja finalidade seja promover estabelecimen-
tos comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de 
qualquer espécie, idéias, pessoas ou coisas, classificando-se em 
anúncio orientador, anúncio promocional, anúncio institucional e 
anúncio misto.

TÍTULO VI

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 137 A violação das normas deste Código, de sua legislação 
regulamentadora, da legislação ambiental federal, estadual ou o 
descumprimento de determinação de caráter normativo da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, constitui infração 
administrativa, penalizada pelos agentes responsáveis pela fisca-
lização de qualidade ambiental no Município, independentemente 
da obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente, 
nos termos da legislação pertinente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo, de acordo com o 
previsto nesta lei, os agentes fiscais de meio ambiente lotados na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, bem como os 
agentes designados pelos órgãos estaduais e federais.

§ 2° Cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA ins-
taurar processo administrativo, após a lavratura do auto de infra-
ção por agente credenciado, assegurando direito de ampla defesa 
ao autuado.

§ 3° Qualquer pessoa que constatar infração ambiental, deverá 
dirigir representação às autoridades mencionadas no § 1° deste 
artigo, para efeito do exercício do seu poder de polícia administra-
tiva, visando a apuração de infração ambiental.

Art. 138 Constituem infrações todas as ações, omissões e empre-
endimentos contrários aos princípios e objetivos desta Lei, bem 
como das normas regulamentares e medidas diretivas dela decor-
rentes, que impeçam ou oponham resistência à sua aplicação e a 
implementação da Política Municipal de Meio Ambiente.

§ 1° As infrações serão caracterizadas da seguinte forma:

I - execução de obras, atividades, processos produtivos e em-
preendimentos, bem como a utilização ou exploração de recursos 
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quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não 
estiverem obedecendo as prescrições legais ou regulamentares.

§ 7° As penalidades previstas nos incisos II, III, IV e V, deste ar-
tigo, serão aplicadas utilizando-se os formulários regulamentados 
por meio de portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
- SEMMA.

Art. 142 Os valores arrecadados pelo Município com o pagamento 
de multas, custos de processos e licenças ambientais previstas 
nesta lei serão revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente 
– FUMDEMA.

Parágrafo único - A multa terá por base a unidade, hectares, 
metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo 
com o bem ou recurso ambiental lesado.

Art. 143 A apresentação de produtos e instrumentos utilizados na 
prática da infração será feita mediante a lavratura do respectivo 
auto.

§ 1° Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes 
avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares e outras 
com fins beneficentes.

§ 2° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão 
destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou edu-
cacionais.

§ 3º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a 
jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde 
que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão ven-
didos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem, 
e os recursos gerados com a venda doados a entidades beneficen-
tes do município.

§ 5° A devolução de materiais apreendidos somente poderá ocor-
rer nos casos de ferramentas ou objetos de trabalho de uso pesso-
al de empregados ou contratados pelo responsável pela infração, 
assim entendido o proprietário da área, o contratante, o emprega-
dor, desde que o dono dos materiais ou ferramentas firme termo 
de compromisso de não mais utilizá-las em trabalhos que agridam 
o meio ambiente e não seja reincidente.

Art. 144 Nos casos de reincidência, a multa corresponderá ao 
dobro da anteriormente imposta.

§ 1° Caracteriza reincidência a prática de nova infração de um 
mesmo dispositivo, ou de disposição idêntica, da legislação am-
biental, ou de normas contidas nesta Lei, por uma mesma pessoa 
ou pelo seu representante legal ou sucessor legal, dentro de dois 
anos da data em que houver passado em julgado, administrativa-
mente, a decisão condenatória referente à infração anterior.

§ 2° Poderá a autoridade competente impor a penalidade de in-
terdição, temporária ou definitiva, a partir da terceira reincidência.

Art. 145 A penalidade de interdição, definitiva ou temporária, 
será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública e ao 
meio ambiente, ou a critério da autoridade competente, nos casos 
de infração continuada.

§ 1° A autoridade ambiental competente poderá impor a penali-
dade de interdição, temporária ou definitiva, nos termos do regu-
lamento, desde a primeira infração, objetivando a recuperação e 
regeneração do ambiente degradado.

§ 2° A imposição da penalidade de interdição importa, quando 
couber, na suspensão ou na cassação das licenças, conforme o 
caso.

Art. 146 A penalidade de embargo ou demolição poderá ser im-
posta no caso de obras ou construções feitas sem licença ambien-
tal ou com ela desconformes.

Art. 147 Da lavratura do auto, deverão constar:

I - nome da pessoa física ou jurídica autuada, com o respectivo 
endereço;

II - fato constitutivo da infração, o local, a hora e a data respectiva;

XIV - tentativa de se eximir da responsabilidade, atribuindo-a a 
outrem;

XV - ação sobre espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em 
perigo de extinção;

XVI - a infração ser cometida em domingos e feriados;

XVII - cometer a infração no período noturno das 18h às 6 h.

§ 7º O servidor público que, dolosamente concorra para a prática 
de infração às disposições desta Lei e de seu regulamento, ou que 
facilite o seu cometimento, fica sujeito às cominações administra-
tivas e penais cabíveis, sem prejuízo da obrigação solidária com o 
autor de reparar o dano ambiental a que der causa.

Art. 139 As infrações que trata o artigo anterior, serão carac-
terizadas em regulamento, através de lei própria e observada a 
legislação vigente, conforme a natureza e circunstância da ação 
ou omissão a serem definidas, classificadas e graduadas.

Art. 140 Pelas infrações cometidas por menores ou outros inca-
pazes perante à Lei, responderão seus responsáveis.

Art. 141 Os infratores aos dispositivos desta Lei, às normas, cri-
térios, parâmetros e padrões ambientais vigentes e às exigências 
técnicas ou operacionais feitas pelos órgãos competentes para 
exercerem o controle ambiental, serão, nos termos do regula-
mento, punidos administrativamente pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SEMMA, alternativa ou cumulativamente, com 
as seguintes penalidades, identificadas no competente Auto de 
Infração:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - embargo de obra;

V - embargos/interdição de atividade ou empreendimento causa-
dor de dano ambiental;

VI - apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração 
e dos produtos e subprodutos dela decorrentes;

VII - demolição de obra incompatível com as normas pertinentes;

VIII - restritivas de direitos:

a) suspensão da licença ou autorização;

b) cassação da licença ou autorização;

c) perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos 
pelo poder público;

d) perda ou suspensão de participação em linha de financiamento 
em estabelecimentos oficiais de crédito;

e) proibição de contratar com a administração pública pelo período 
de até 03 (três) anos.

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infra-
ções, as sanções lhe serão aplicadas cumulativamente.

§ 2° A advertência será aplicada pela inobservância das disposi-
ções desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regula-
mentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo 
e registrados no Auto de Intimação.

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que a infração cau-
sar dano ambiental que não puder ser recuperado de imediato, 
podendo ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 4° A multa diária será aplicada sempre que o conhecimento da 
infração se prolongar no tempo.

§ 5º O valor da multa será regulamentado através de lei comple-
mentar própria e corrigido periodicamente, com base em índices 
estabelecidos na legislação pertinente, podendo, se for o caso, 
acompanhar os valores e percentuais estabelecidos na legislação 
federal e estadual.

§ 6° As penalidades previstas nos incisos IV a VIII serão aplicadas 
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expostos os motivos que as justifiquem.

§ 3° Para cada penalidade deverá ser apresentada uma defesa 
correspondente, ainda que o infrator seja o mesmo.

§ 4° Cabe ao titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMA a decisão em primeira instância, sobre a defesa contra a 
aplicação das penalidades previstas nesta Lei e sua regulamenta-
ção.

§ 5° As regras deste artigo aplicam-se também para recurso ao 
CONDEMA, em segunda instância, contra indeferimento de defesa 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Art. 153 Julgada improcedente a defesa pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente - SEMMA, em primeira instância, caberá recurso 
ao CONDEMA, em segunda instância administrativa.

Parágrafo único - Se o processo depender de diligência, o prazo 
previsto para impugnação será suspenso, voltando a ser contado 
a partir de sua conclusão.

Art. 154 Serão inscritos em dívida ativa os valores das multas:

I - não pagas, por decisão proferida à revelia;

II - não pagas, por decisão com ou sem julgamento do mérito, 
desfavorável à defesa ou recurso.

Art. 155 São definitivas as decisões:

I - que em primeira instância, julgar defesa apresentada após o 
transcurso do prazo estabelecido para a sua interposição ou, hou-
ver revelia;

II - de segunda e última instância.

Parágrafo único - A defesa ou recursos apresentados após o 
transcurso do prazo estabelecido para interposição, serão conhe-
cidos, mas não terão seu mérito analisado nem julgado.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 156 Não será permitida a implantação, ampliação ou renova-
ção de quaisquer licenças ou alvarás municipais de instalações ou 
atividades em débito com o Município, em decorrência da aplica-
ção de penalidades por infrações à legislação ambiental.

Art. 157 As pessoas físicas ou jurídicas que atualmente desen-
volvem qualquer atividade considerada potencial ou efetivamente 
poluidora ou degradadora do meio ambiente, deverão se licenciar 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Art. 158 Os atos necessários a regulamentação desta Lei deverão 
:

I - indicar os órgãos ou entidades da administração direta ou in-
direta competentes para sua execução, fixando-lhes atribuições;

II - estabelecer critérios para a apuração dos custos, a cargo dos 
interessados, pela análise de estudos de impacto ambiental ou 
por quaisquer outras análises ou diligências destinadas ao cumpri-
mento de providências ou exigências técnicas;

III - estabelecer os procedimentos administrativos a serem obser-
vados na imposição das penalidades previstas nesta Lei;

IV - definir as atividades ou empreendimentos considerados efe-
tiva ou potencialmente poluidores ou degradadores sujeitos ao 
licenciamento previsto nesta Lei.

Parágrafo Único - O Município, mediante lei, fixará as taxas/
valores destinadas a cobrir os custos decorrentes do exercício do 
poder de polícia originados da aplicação desta Lei e de seu regu-
lamento.

Art. 159 O Município, através de seus órgãos competentes, po-
derá participar de consórcios e celebrar convênios com outros Mu-
nicípios, com o Estado e a União, com os demais entes públicos 
e privados, objetivando a execução desta Lei e seu regulamento, 

III - fundamento legal da autuação e a penalidade aplicada e, 
quando for o caso, prazo para correção da irregularidade;

IV - nome, função e assinatura do autuante.

§ 1º As eventuais omissões ou incorreções no preenchimento do 
auto não acarretarão nulidade, se do processo constarem elemen-
tos suficientes para determinação da infração e do infrator.

§ 2° O auto de infração deverá ser lavrado em três vias, sendo a 
primeira delas entregue ao infrator.

§ 3° As duas outras vias do auto de infração deverão:

I - uma delas ser encaminhada à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMMA, para constituir processo administrativo;

II - a outra ser encaminhada para o setor de recebimento do Mu-
nicípio;

III - O autuado deverá tomar ciência do auto de infração pesso-
almente, por seu representante legal ou preposto, por fax, carta 
registrada com aviso de recebimento - AR, ou por edital;

IV os autos de infração enviados por fax deverão ter os originais 
enviados ao infrator por carta registrada com aviso de recebimen-
to - AR, devendo no entanto, prevalecer a data do recebimento do 
fax para efeito de contagem de prazo para defesa;

V - edital será publicado uma única vez, em órgão de imprensa 
oficial, ou em jornal de grande circulação.

Art. 148 A assinatura do infrator ou seu representante não cons-
titui formalidade essencial a validade do auto, nem implica em 
confissão, nem a recusa em agravante.

Art. 149 Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesta 
Lei, é o degradador obrigado, independente da existência de cul-
pa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 
a terceiros por sua atividade. 

Parágrafo Único - O Ministério Público terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil ou criminal, por danos cau-
sados ao meio ambiente. 

Art. 150 Além das penalidades que lhe forem impostas, o infrator 
será responsável pelo ressarcimento à Administração Pública das 
despesas que esta vier a fazer em caso de perigo iminente à saúde 
pública ou ao meio ambiente, com obras ou serviços para:

I - remover resíduos poluentes;

II - restaurar ou recuperar o ambiente degradado;

III - demolir obras e construções executadas sem licença ou em 
desacordo com a licença outorgada; e

IV - recuperar ou restaurar bens públicos afetados pela poluição 
ou degradação.

TÍTULO VII

DOS RECURSOS

Art. 151 O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 20 
(vinte) dias, contados do recebimento do auto de infração.

Art. 152 A impugnação da sanção ou da ação fiscal instaura o 
processo de contencioso administrativo, em primeira instância.

§ 1° A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Pre-
feitura Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do 
recebimento da intimação.

§ 2° A impugnação mencionará:

I - autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;

IV - os meios de provas a que o impugnante pretenda produzir, 
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CAPÍTULO IV – DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E AUDI-
ÊNCIAS PÚBLICAS – Art. 41 a 43

TÍTULO III – DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – Art. 44 a 47

CAPÍTULO II – DAS LICENÇAS – Art. 48 a 51

CAPÍTULO III – AUDITORIA AMBIENTAL – Art. 52 a 57

CAPÍTULO IV – DO MONITORAMENTO AMBIENTAL – Art. 58 a 59

TÍTULO IV – DOS RECURSOS NATURAIS

CAPÍTULO I – DA FLORA – Art. 60 a 71

CAPÍTULO II – DA FAUNA SILVESTRE – Art. 72 a 81

CAPÍTULO III – DA FAUNA E FLORA AQUÁTICA – Art. 82 a 91

CAPÍTULO IV – DO USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO – Art. 92 a 96

CAPÍTULO V – DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – Art. 97 a 101

CAPÍTULO VI – DOS RECURSOS MINERAIS – Art. 102 a 107

TÍTULO V – DO CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL

CAPÍTULO I – DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AM-
BIENTAL – Art. 108 a 116

CAPÍTULO II – DA ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES – Art. 117 a 
118

CAPÍTULO III – RESÍDUOS – Art. 119 a 129

CAPÍTULO IV – DA POLUIÇÃO SONORA – Art. 130 a 134

CAPÍTULO V – DA POLUIÇÃO VISUAL – Art. 135 a 136

TÍTULO VI – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES – Art. 137 
a 150

TÍTULO VII – DOS RECURSOS – Art. 151 a 155

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Art. 156 a 164

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal

das medidas diretivas e dos serviços deles decorrentes, mediante 
prévia autorização legislativa.

Art. 160 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA e o 
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA poderão expe-
dir normas e disposições técnicas e instrutivas, complementares 
aos regulamentos deste Código.

Art. 161 Enquanto não regulamentada esta Lei, nem estabeleci-
das as normas, critérios, parâmetros e padrões pelo CONDEMA, 
serão adotadas as normas e regulamentos, federais e/ou estadu-
ais no que não contrariarem esta Lei, ressalvadas as normas gerais 
de competência da União.

Art. 162 Todos os formulários serão regulamentados por meio de 
Portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Art. 163 A regulamentação da presente Lei será feita mediante 
Decreto Municipal, naquilo que não houver disposição em contrá-
rio.

Art. 164 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 165 Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, 15 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JUNIOR

Prefeito Municipal
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Colatina

Prefeitura

DECRETO 17.878/2014
Publicação Nº 6144

DECRETO Nº 17.878, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014 . 

Dispõe sobre a instalação do Gabinete de Crise, órgão 
vinculado ao Plano Municipal de Contingência de Proteção 
e Defesa Civil : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, Decreta:

Artigo 1º - Fica instalado o Gabinete de Crise, órgão vinculado 
ao Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil, 
que atuará segundo as diretrizes do Sistema de Comandos de 
Operações, com os membros indicados pelos órgãos mencionadas 
no supracitado Plano, conforme se especifica: 

I - Representante do Poder Executivo Municipal:

Leonardo Deptulski

II - Representantes da Superintendência Municipal de Defesa Civil:

Valmir Gonzaga Rogerio

Engenheiro Paulo Vitor Vieira Oliveira

Engenheiro José Carlos Loss Júnior – Responsável pelos Boletins 
de Monitoramento

III - Representante da Secretaria Municipal de Gabinete:

Andréa Chiesquini

IV - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Cidadania:

Fernanda Mota Gonçallo

V - Representante da Secretaria Municipal de Obras:

Carlos João Goldner

VI - Representante da Secretaria Municipal de Interior:

Agildo Costa

VII - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural:

Ricardo Luiz Pretti

VIII - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano:

Mathias Coelho Filho

IX - Representante da Secretaria Municipal de Comunicação So-
cial:

Joelma Fávero Gusson Fioroti

X - Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Débora Gatti Carvalho

RESUMO CONTRATO TP 001/2014 FMS
Publicação Nº 6096

ERRATA

RESUMO DOS ADITIVOS

TP 001/2014-FMS

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna publico que nas pu-
blicações referente aos RESUMOS DOS ADITIVOS DO CON-
TRATO 01.14285/13, da TP 001/2014-FMS, onde lê-se: “Ob-
jeto: contratação de empresa para serviços de execução de obra 
para implantação de uma unidade de formação profissional do 
SENAI no Município de Castelo, leia-se: ”contratação de em-
presa para reformas do ESF de Aracuí e do Centro Integra-
do de Atendimento à Mulher – CIAM”. 

Castelo-ES, 17/12/2014.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO PROCESSO 13793
Publicação Nº 6103

RESUMO DE CONTRATO

Contrato No 137932014

Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.

Contratada: Castelo Extintores Ltda Me.

Objeto: Contratação de empresa para serviços de recargas nos 
extintores de incêndio das escolas EMEIEF Forno Grande e Flo-
rescer;

Valor: R$ 3.715,00 (três mil setecentos e quinze reais reais);

Prazo: 30 dias.

Castelo-ES, 17/12/2014.

Jair Ferraço Junior

Prefeito Municipal
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Artigo 1º - Fica aprovado o projeto de parcelamento do solo, 
denominado Loteamento “Polo Industrial Mário Cassani”, si-
tuado na Rodovia ES 357, Distrito de Baunilha, neste Município, 
de propriedade da empresa Cassani Ambiental Ltda-ME, inscrita 
no CNPJ sob nº: 10.453.229/0001-35, com área de 1.911.184,74 
m², tudo em conformidade com a planta aprovada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano desta Prefeitura, anexa ao 
supramencionado processo.

Artigo 2º - O Loteamento “Polo Industrial Mário Cassani” 
compreende: 

a) – Áreas Verdes .....................................................................
..  393.704,05 m²

b) – Arruamento e Ampliação de Vias ........................................
.  164.667,74 m²

c) – Áreas de Estacionamento ..................................................
...  32.044,72 m²

d) – Equipamentos Comunitários ..............................................
...  95.688,73 m²

e) – Áreas de Preservação Permanente .....................................
.  64.980,28 m²

f) – Faixa de Domínio do DER ..................................................
...  34.401,32 m²

g) – Faixa não Edificante ..........................................................
.... 36.312,51 m²

h) – Lotes Individuais .............................................................
.  1.089.385,39 m²

TOTAL .................................................................................
..  1.911.184,74 m²

Artigo 3º - A expedição do “Alvará de Licença de Construção” 
para implantação do Loteamento “Polo Industrial Mário Cas-
sani” está condicionada a:

1) - apresentação da constituição da Garantia Hipotecá-
ria, na forma do artigo 65 da Lei nº 4.227/96;

2) - apresentação pelo proprietário do loteamento do Ter-
mo de Compromisso de que cuida o artigo 67, seus inci-
sos, da Lei n.º 4.227/96;

3) - comprovação de possuir a LAI - Licença Ambiental de 
Implantação expedida pelo SANEAR;

4) - o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
aprovação do projeto, para o loteador proceder à inscri-
ção do loteamento no Registro Geral de Imóveis da Co-
marca de Colatina, sob pena de caducidade de aprovação 
(artº 69, Lei n.º 4.227/96).

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na presente data, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.   

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 08 de dezembro 
de 2014.

 __________________________ 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 08 de dezembro de 2014.

Secretário Municipal de Gabinete.

XI - Representante da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito 
e Segurança Pública:

Renann Bragatto Gon

XII - Representantes do Serviço Colatinense de Meio e Saneamen-
to Ambiental - SANEAR:

Antônio Olindo Demoner

Engenheiro João Virgílio Avancini

XIII - Representante da Unidade Executora Programa Desenvolvi-
mento Urbano e Saneamento Ambiental – UEP:

Antônio Francisco Arrigoni

XIV - Representante da Comandante da 3ª Cia Independente do 
Corpo de Bombeiros Militar:

MAJ BM Márcio Nascimento Rodrigues

XV - Representante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Colatina:

Ten. Cel. Irineu Firmino do Santo

XVI - Representantes da Defesa Civil Estadual:

Tenente Vandernei Jacobsen

Cabo Sandro Elias Soarez

Artigo 2º - Ficará a cargo do Sr. Availton Luiz Botti, junta-
mente com o Superintendente de Defesa Civil, a coorde-
nação geral das ações.

Artigo 3º - Este ato entra em vigor na presente data, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 17 de novembro 
de 2014.

 __________________________ 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 17 de novembro de 2014.

Secretário Municipal de Gabinete. 

DECRETO 17.909/2014
Publicação Nº 6093

DECRETO Nº 17.909, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014 . 

Aprova o projeto de parcelamento do solo, denominado 
Loteamento “Polo Industrial Mário Cassani”, situado na 
Rodovia ES 357, Distrito de Baunilha, neste Município, de 
propriedade da empresa Cassani Ambiental Ltda-ME :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Ar-
tigo 66 e seguintes da Lei n.º 4.227, de 12 de fevereiro de 1.996 
(Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e do que consta do proces-
so protocolado sob n.º 24.078/2014, D E C R E T A:
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de 2006, que trata dos direitos da Criança e do Adolescente es-
tabelece que é atribuição do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Colatina, deliberar acerca das diretri-
zes e políticas públicas para a infância e adolescência, em confor-
midade com o Artigo 86 da Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, APROVOU e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica aprovado o Plano Municipal pela Infância 
e Adolescência do Município de Colatina, constante do 
documento anexo, com vigência até 2021, ano do Bicentenário da 
Independência do Brasil. 

Artigo 2° - Do Plano Municipal pela Infância e Adolescência, 
constam as ações finalísticas da realidade do Município para os 
seguintes temas: 

a) Reduzir a mortalidade infantil e materna;

b) Garantir que crianças e adolescentes concluam a educa-
ção básica de qualidade;

c) Reduzir a transmissão vertical de HIV/AIDS entre adoles-
centes, principalmente meninas;

d) Diminuir a violência a exploração e os abusos contra 
crianças e adolescentes, fortalecendo o Sistema de Garantias de 
Direitos;

e) Garantir a realização equitativa dos direitos levando em 
consideração as dimensões de gênero, raça/etnia e deficiência;

f) Adolescentes acessando políticas públicas multissetoriais 
e sendo reconhecidos pela sociedade por sua capacidade de con-
tribuir para transformar sua realidade;

g) Garantir que todas as comunidades do município aces-
sem, à informação e conhecimento da situação das crianças e 
adolescentes promovendo iniciativas pela redução das desigualda-
des;

h) Garantir que todas as crianças e adolescentes tenham 
oportunidade de acesso ao esporte seguro e inclusivo, brincando 
e divertindo-se em centro de educação infantil e escolas e comu-
nidades.

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 05 de dezembro 
de 2014.

 ________________________ 

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 05 de dezembro de 2014.

Secretário Municipal de Gabinete. 

DECRETO 17.916/2014
Publicação Nº 6094

DECRETO Nº 17.916, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

Decreta “Ponto Facultativo” : 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, Decreta:

Artigo 1º - Fica decretado “Ponto Facultativo” nos órgãos da 
Administração Pública Municipal do Poder Executivo, no dia 26 de 
dezembro de 2014 e dia 02 de janeiro de 2015.

Artigo 2º - Excluem-se da medida prevista no artigo 1º os órgãos 
que desempenham suas funções em regime de escala ou que não 
admitem paralisação.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 12 de dezembro 
de 2014.

 ___________________________ 

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 12 de dezembro de 2014.

Secretário Municipal de Gabinete.

LEI 6.141/2014
Publicação Nº 6145

LEI Nº 6.141 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 .

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal para a In-
fância e Adolescência do Município de Colatina e dá outras 
providências :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do 
Espírito Santo, e,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal institui, em seu artigo 
227, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.”

CONSIDERANDO as Leis regulamentadoras, da Constituição Fe-
deral em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 
determina, em seu artigo 4°, que “é dever da família, da comuni-
dade, da sociedade em geral e do Poder Público, assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profis-
sionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.”

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 5.266, de 28 de dezembro 
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Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e STEINGE 
STEIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: Acréscimo de valor ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 109/2014.

Valor: R$ 12.652,25.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda n° 
050/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e PREMAR PRE-
MOLDADOS MARECHAL LTDA - ME.

Objeto: Acréscimo de 25% ao valor do Contrato de Compra e 
Venda nº 050/2014.

Valor: R$ 34.560,00.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda n° 
028/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e LOPES CO-
MÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM GERAL 
LTDA EPP.

Objeto: Acréscimo de valor ao Contrato de Compra e Venda nº 
028/2014.

Valor: R$ 15.423,74.

2° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda n° 
028/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e LOPES CO-
MÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM GERAL 
LTDA EPP.

Objeto: Acréscimo de valor ao Contrato de Compra e Venda nº 
028/2014.

Valor: R$ 4.309,46.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço n° 
021/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e CANAL 
TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME.

Objeto: Acréscimo de valor ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 021/2014.

Valor: R$ 14.210,00.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 019/2013.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e JOSÉ DANIEL 
TRARBACH.

Objeto: Prorrogação em 01 (um) mês, ao Contrato de Aluguel nº 
0019/2013.

Prazo: 02 a 31/12/2014.

Valor: R$ 659,00.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço n° 
147/2013.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e TELEFONICA 
BRASIL S.A. - VIVO.

Objeto: Prorrogação em 12 (doze) meses ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 147/2013.

Prazo: 01/10/14 a 01/10/15.

Valor: R$ 86.754,00.

6° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 020/2011.

Domingos Martins

Prefeitura

PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 245

Publicação Nº 6157

Publicação de Resumo de Contrato de Prestação de Ser-
viços: 

245/2014/ Empresa Capixaba de Apoio a Administração Pública 
LTDA ME /17/12/2014/ Constitui objeto do presente a contratação 
de serviços de Regulamentação das Sanções Administrativas pre-
vistas na Lei Federal nº 8.666/93./ R$ 3.100,00/ Prazo 15 dias / 
Fundamentação Legal: Art. 24 II, da Lei 8.666. .

Domingos Martins-ES, 17 de dezembro de 2014.

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 120

Publicação Nº 6135

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita:

Processo nº 120/2014.

Contratado: BEKA - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

Objeto: Contratação da empresa BEKA - PRODUÇÕES E EVEN-
TOS LTDA ME, representante do "PADRE HÉLIO GRESPAN E BAN-
DA", que se apresentará no Brilho de Natal de 2014 na sede do 
Município de Domingos Martins.

Prazo de execução: 19 de dezembro de 2014

Valor: R$ 6.100,00

Fundamentação legal: Art. 25 Inc. III da Lei 8.666/93.

Domingos Martins-ES, 17 de dezembro de 2014.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE ADITIVOS
Publicação Nº 6136

PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE ADITIVOS:

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço n° 
191/2014.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e TEFAC CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Objeto: Acréscimo de valor ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 191/2014.

Valor: R$ 16.000,00.

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço n° 
109/2014.
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°147-2014
Publicação Nº 6146

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

0147/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 
13 horas dia 05/01/2015, Licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, que tem por objeto aquisição de materiais de limpeza e 
outros, para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino e a 
Secretaria Municipal de Educação. Proc. 4204/14. O edital e seus 
anexos deverão ser solicitados através do email licitação@ibira-
cu.e.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T.Polezeli

Pregoeira Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°148-2014
Publicação Nº 6147

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

0148/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 
09 horas dia 06/01/2015, Licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, que tem por objeto contratação de empresa para o for-
necimento de refeição devidamente acondicionadas para atender 
aos eventos do Centro Associativo Municipal De Idosos – CEAMI 
e SEMADH. Proc.4330/14. O edital e seus anexos deverão ser so-
licitados através do email licitação@ibiracu.e.gov.br ou retirados 
através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T.Polezeli

Pregoeira Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°149-2014
Publicação Nº 6152

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

0149/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 13 
horas dia 06/01/2015, Licitação na Modalidade Pregão Presen-
cial, que tem por objeto contratação de empresa para o forneci-
mento de cestas básicas e kits de material de limpeza e higiene , 
em entregas parceladas, para atender as famílias carentes do Mu-
nicípio de Ibiraçu. O edital e seus anexos deverão ser solicitados 
através do email licitação@ibiracu.e.gov.br ou retirados através do 
site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T.Polezeli

Pregoeira Oficial 

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e ARMIN FELIX 
MIERTSCHINK.

Objeto: Prorrogação em 12 (doze) meses, ao Contrato de Aluguel 
nº 020/2011. 

Prazo: 01/01/15 a 31/12/15

Valor: R$ 22.142,04.

6° Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel n° 009/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Domingos Martins e CELINA 
MAYER SIMON.

Objeto: Prorrogação em 12 (doze) meses, ao Contrato de Aluguel 
nº 009/2011.

Prazo: 01/01/15 a 31/12/15

Valor: R$18.522,12.

Domingos Martins-ES, 18 de dezembro de 2014.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 50
Publicação Nº 6143

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita:

Processo nº 050/2014.

Empresa: AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.

Objeto: Aquisição de peças para realização da 1ª revisão obri-
gatória do veículo placa OYJ 0798, pertencente à Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Urbanos e utilizado na execução de 
serviços urbanos diversos.

Prazo: 10 dias

Valor: R$ 507,01

Fundamentação legal: Art. 24, Inc. XVII, da Lei n° 8.666/93.

Domingos Martins – ES, 18 de dezembro de 2014.

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

mailto:licita��o@ibiracu.e.gov.br
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atender as Escolas: EMEIEF Vereador Leandro Zinger, EMPEIEF 
Pedanga, EMEF Padre Carlos Furbeta e EMEI Gente Muída, no 
Municipio de Ibiraçu. Proc. 3739/14. Repetição do PP 145/14. O 
edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email lici-
tação@ibiracu.e.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.
es.gov.br.

Angela Mª T.Polezeli

Pregoeira Oficial 

Serviço autôNomo de Água e eSgoto de ibiraçu

PORTARIA 30/2014
Publicação Nº 6100

PORTARIA SAAE-IBI – Nº 30/2014

Escala de revezamento dos Operadores de ETA.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibira-
çu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, conforme Portaria de Nomeação da PMI nº 14.757 
de 02 de janeiro de 2013;

Considerando os incisos IX, XIII, XIV e XV do art. 7º da Consti-
tuição Federal; o artigo 70 e 117 da Lei Municipal 2.762/2007; o 
interesse do SAAE que as atividades realizadas na ETA sejam con-
tínuas e a necessidade de regulamentar a escala de revezamento 
dos Operadores de ETA; o Estudo Pesquisas nº 70 – outubro de 
2013 do Departamento Instersindical de Estatítica e Estudos So-
cioeconômicos – DIEESE; 

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a escala de revezamento dos Operadores de ETA, 
obedecendo ao limite estabelecido por lei. 

Art. 2º A escala de revezamento com rodízio de turnos de 8horas 
(2T – 2T – 2T x 2F) escala “francesinha”, anexo I. 

Parágrafo Primeiro. O horário da escala ficará assim definido: 

a) Horáro 1 - 06h às 14h, 

b) Horário 2 – 14h às 22h

c) Horário 3 – 22h às 06h, do dia posterior. 

Parágrafo Segundo – O servidor terá 01hora de descanso no 
horário de trabalho. 

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ibiraçu, 16 de dezembro de 2014.

Elias Pignaton Recla

Diretor Executivo 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°150-2014
Publicação Nº 6154

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

0150/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 
09 horas dia 07/01/2015, Licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, que tem por objeto contratação de empresa para o forne-
cimento de CAMISAS, com entregas parceladas, para atender ao 
exercício de 2015, a pedido da SEMADH. Proc 4285/14. O edital e 
seus anexos deverão ser solicitados através do email licitação@ibi-
racu.e.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T.Polezeli

Pregoeira Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°151-2014
Publicação Nº 6155

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

0151/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 13 
horas dia 07/01/2015, Licitação na Modalidade Pregão Presen-
cial, que tem por objeto contratação de empresa para o forneci-
mento de SUPLEMENTO ALIMENTAR, para atender as necessida-
des diárias da população carente do Município, de usuários idosos 
e acamados, referenciados na SEMADH. Proc. 4373/14. O edital e 
seus anexos deverão ser solicitados através do email licitação@ibi-
racu.e.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T.Polezeli

Pregoeira Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°152-2014
Publicação Nº 6156

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

0152/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 
09 horas dia 08/01/2015, Licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial, que tem por objeto aquisição de Prontuário SUAS, para 
atender a SEMADH, CRAS e o CREAS, durante o exercício de 2015. 
Proc. 4279/14. O edital e seus anexos deverão ser solicitados 
através do email licitação@ibiracu.e.gov.br ou retirados através do 
site: www.ibiracu.es.gov.br.

Angela Mª T.Polezeli

Pregoeira Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°154-2014
Publicação Nº 6159

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 

154/2014

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 09 
horas dia 09/01/2015, Licitação na Modalidade Pregão Presen-
cial, que tem por objeto aquisição de filtros, pré filtros e refis para 

mailto:licita��o@ibiracu.e.gov.br
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Portaria 30/2014

Anexo I 

Escala de revezamento com rodízio de turnos de 8horas 

(2T – 2T – 2T x 2F) escala “francesinha”

Dias/

Horário
1 2 3 4 5 6 7 8

6h – 14h A A B B C C D D

14h – 22h D D A A B B C C

22h – 6h C C D D A A B B

Folga B B C C D D A A

2 dia de trabalho turno da manhã,

2 dias de trabalho turno da tarde e

2 dias de trabalho turno da noite,

Seguindos folga de 48horas. 

PORTARIA 31/2014
Publicação Nº 6101

PORTARIA SAAE-IBI – Nº 31/2014

Concessão de Férias a que tem direito.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, conforme Portaria de Nomeação da PMI nº 14.757 de 02 de janeiro de 2013;

Considerando o que dispõe o artigo 88 da Lei Municipal 2.762 de 25 de junho de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor comissionado Elias Pignaton Recla, Diretor Executivo, Férias regulamentares a que têm direito no 
período de 17 a 31/12/2014, referente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 01/01/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ibiraçu, 16 de dezembro de 2014.

Elias Pignaton Recla

Diretor Executivo 
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Marechal Floriano

Prefeitura

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014
Publicação Nº 6148

MARECHAL FLORIANO – CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
e de empreendedor familiar rural, destinado às necessidades da 
alimentação escolar dos alunos matriculados nas Creches, Pré-es-
colas, Ensino Fundamental Regular, EJA e Mais Educação da rede 
municipal de ensino.

ABERTURA: 08/01/2015 às 09h00min.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 57, 
Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.
br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 8:30 às 
14:30 hs.

Marechal Floriano/ES, 16 de dezembro de 2014.

JACKSON BURINI

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA – P. Nº 901/2014
Publicação Nº 6141

PORTARIA – P. Nº 901/2014

TORNA SEM EFEITO A CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO 
PROCESSO SELETIVO E CADASTRO RESERVA PARA A ES-
TRATÉGIA DA SAUDE DA FAMILIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE:

ART. 1º - Tornar sem efeito, a partir da respectiva data, as con-
tratações abaixo relacionadas:

 Portaria P. Nome Cargo

 Nº 875/2014 REILA FREITAS SILVA Médico do ESF
Nº 876/2014  MARCOS ANTONIO LEMOS  Médico do ESF

ART. 2º- Esta portaria entra em vigor a contar de sua publicação.

ART. 3º- Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Marechal Floriano/ES, 17 de Dezembro de 2014.

ANTONIO LIDINEY GOBBI

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 32/2014
Publicação Nº 6102

PORTARIA SAAE-IBI – Nº 32/2014

Nomeação de servidor para substituição ao Diretor Executivo no 
período de férias.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibira-
çu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, conforme Portaria de Nomeação da PMI nº 14.757 
de 02 de janeiro de 2013;

Considerando as férias regulares do Sr. Elias Pignaton Recla e o 
Art. 7º da Portaria 05 de 05/05/1996; 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora do quadro efetivo Srª. Janaína 
Sarcinelli Vervloet da Cruz, matricula 04, para o cargo de Diretora 
Executiva, no período de 17 a 31/12/2014. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ibiraçu, 16 de dezembro de 2014.

Elias Pignaton Recla

Diretor Executivo 

Itarana

Prefeitura

CONVITE Nº 013/2014
Publicação Nº 6164

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE

Nº. 013/2014

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da Comissão Permanente 
de Licitações, torna público que realizará licitação na modalidade 
CONVITE, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 06/01/2015 às 
09h00mim, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colna-
go, n°. 65, Centro, cujo objeto é a Contratação de Profissional 
Habilitado em Educação Física, com Registro no Conselho Re-
gional de Educação Física, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Desporto, Cultura e Turismo, para prestar serviços na Escolinha 
de Futebol, Projeto Campeões do Futuro, Academia Popilar e Gru-
po de Dança. O edital poderá ser solicitado através do e-mail licita-
cao@itarana.es.gov.br ou retirado na sede da Prefeitura Municipal 
de Itarana/ES, no Setor de Licitações. Maiores informações pelos 
telefones (27) 3720-4916/4917, de segunda à sexta-feira, das 8h 
às 11h e das 12h30min às 16h30min

Itarana, 17 de dezembro de 2014

MARCELO RIGO MAGNAGO

Presidente CPL
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Nova Venécia

Prefeitura

P. PRESENCIAL - 027 - FMS
Publicação Nº 6138

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 027/2014

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, copa/cozinha, higie-
nização e utensílios domésticos, em atendimento à solicitação da 
Secretaria de Saúde, deste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 21/01/2015.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 
21/01/2015.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou 
pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 
horas, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro - Nova 
Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 17/12/2014.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

P. PRESENCIAL - 032 - FMAS
Publicação Nº 6139

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 032/2014

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço 
e jantar), para os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar e 
outros que se fizerem necessários, neste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 27/01/2015.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 
27/01/2015.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou 
pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 
horas, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro - Nova 
Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 17/12/2014.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2014
Publicação Nº 6181

MARECHAL FLORIANO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2014

OBJETO: Aquisição de Água Mineral.

ABERTURA: 16/01/2015 às 14:00h.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 57, 
Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.
br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 8:00 às 
17:00 hs.

Marechal Floriano/ES, 17 de dezembro de 2014.

DORIVAL KUSTER

Pregoeiro Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014
Publicação Nº 6140

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014

O Município de Marechal Floriano/ES, através do Pregoeiro, co-
munica aos interessados que foi declarado DESERTO o PP N° 
069/2014 que trata-se da aquisição de Água Mineral.

Marechal Floriano/ES, 17 de Dezembro de 2014.

Dorival Kuster

Pregoeiro Municipal

mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br
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Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

1.057 DIVULGA RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO 
PARA FINS DE PROGRESSÃO

Publicação Nº 6166

PORTARIA Nº 1.057/2014 

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL 
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MU-
NICIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São 
Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano 
de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através 
do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento 
de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da 
Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, 
através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 6850/2013, de 
30/092013,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Pro-
gressão das Servidoras Públicas Municipais da Secretaria Municipal 
de Educação – Quadro Magistério, referente ao biênio 2012/2014, 
realizado em AGOSTO/2013, conforme Anexo Único desta Porta-
ria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão 
de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de 
dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

P. PRESENCIAL - 092 - PMNV
Publicação Nº 6137

PREFEITURA DE NOVA VENECIA

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 092/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar 
serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, para 
atender os alunos da Rede Pública (Linhas Municipais, Estaduais e 
Compartilhadas), em atendimento à solicitação da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, deste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 05/01/2015.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 
05/01/2015.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou 
pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 
horas, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro - Nova 
Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 17/12/2014.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

São Gabriel da Palha

Prefeitura

1.056 SUSPENDE FERIAS DE SERVIDOR
Publicação Nº 6165

PORTARIA Nº 1.056/2014 

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São 
Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER, 16 (dezesseis) dias, das férias do servi-
dor FERNANDO GONÇALVES DE SOUZA, Matrícula 2970, Assisten-
te Administrativo, Carreira VI, Classe D, referente ao período de 
02/06/2013 a 01/06/2014 a partir do dia 16 de dezembro de 2014 
a 31 de dezembro de 2014, por imperiosa necessidade do serviço 
público, as quais serão gozadas em período oportuno.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 16 de dezembro 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de 
dezembro de 2014.  

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.057/2014, DE 17/12/2014

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – QUADRO MAGISTÉRIO

Nº Servidoras Avaliadas Cargo Período Avaliado Referência 
Atual

Percentual 
Obtido 

01 DEJANIRA APARECIDA ZANETTI DE AZEVEDO Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 12 100%

02 DULCINEIA SIQUEIRA DOS SANTOS Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 11 100%

03 EDILENE KRUGER COUTO Professor A MAPA 08/08/2012 a 
07/08/2013 11 100%

04 FABIULA REGINA DAS NEVES Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 12 100%

05 IRACEMA DE PAIVA Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 02 74,66%

06 JAKELINE NASCIMENTO MENDONÇA Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 12 100%

07 LYDIA PUPIM ENCARNAÇÃO COLOMBI Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 03 100%

08 MARINETE REIS LIMA Professor A MAPA 20/08/2012 a 
19/08/2013

03 100%

09  NEIDEMAR CASAGRANDE Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 12 77%

10 ORMIR CRISTINA GUIMARÃES GLAZAR Professor A MAPA 08/08/2012 a 
07/08/2013 12 100%

11 ROSANA MARIS DAROS DIAS LENZI Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2013 12 100%

1.058 DIVULGA RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO
Publicação Nº 6167

PORTARIA Nº 1.058/2014 

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de 
Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7297/2014, de 10/10/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora Pública Municipal da Secretaria Municipal de 
Educação – Quadro Magistério, referente ao biênio 2012/2014, realizado em AGOSTO/2013, conforme Anexo Único desta Portaria, em 
consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.058/2014, DE 17/12/2014

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – QUADRO MAGISTÉRIO

Nº Servidora Avaliada Cargo Período Avaliado Referência 
Atual

Percentual 
Obtido 

01 ILVA DE CASSIA MIELKE PEREIRA Professor A MAPA 
01/08/2012 a 
31/07/2013 08 100%

1.059 DIVULGA RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO
Publicação Nº 6168

PORTARIA Nº 1.059/2014 

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de 
Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7297/2014, de 10/10/2014, 

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão das Servidoras Públicas Municipais da Secretaria Municipal 
de Educação – Quadro Magistério, referente ao biênio 2012/2014, realizado em AGOSTO/2014, conforme Anexo Único desta Portaria, 
em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2014.
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HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.059/2014 DE 17/12/2014

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – QUADRO MAGISTÉRIO

Nº Servidoras Avaliadas Cargo Período Avaliado Referência 
Atual

Percentual 
Obtido 

01 DULCINEIA SIQUEIRA DOS SANTOS Professor A MAPA 01/08/2013 A 
31/07/2014 11 100%

02 EDILENE KRUGER COUTO Professor A MAPA 08/08/2013 a 
07/08/2014 11 99,33%

03 FABIULA REGINA DAS NEVES Professor A MAPA 01/082013 a 
31/07/2014 12 99,33%

04 ILVA DE CASSIA MIELKE PEREIRA Professor A MAPA 07/07/2013 a 
06/07/2014 08 100%

05 JAKELINE NASCIMENTO MENDONÇA Professor A MAPA 01/08/2013 a 
31/07/2014 12 100%

06 LYDIA PUPIM ENCARNAÇÃO COLOMBI Professor A MAPA 01/082013 a 
31/07/2014 03 100%

07 MARINETE REIS LIMA Professor A MAPA 20/08/2013 a 
19/08/2014 03 100%

08 NEIDEMAR CASAGRANDE Professor A MAPA 01/08/2013 a 
31/07/2014 12 95,66%

09 ROSANA MARIS DAROS DIAS LENZI Professor A MAPA 01/08/2013 a 
31/07/2014 12 100%

1.060 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO
Publicação Nº 6169

PORTARIA Nº 1.060/2014 

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de 
Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7297/2014, de 10/10/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão as Servidoras Públicas Municipais, da Secretaria Municipal de Educação – Quadro Magistério, 
conforme Anexo Único, desta Portaria, a partir de AGOSTO/2014, em consonância com a relação apresentada pela Comissão de Ava-
liação.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto 2014.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.060/2014 DE 17/12/2014

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO –AGOSTO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTÉRIO 

Nº Servidoras Avaliadas Cargo Período Avaliado Médias 
Avaliações

Referência 
Anterior

Referência 
Atual

01 DULCINEIA SIQUEIRA DOS SANTOS Professor A MAPA 01/08/2012 A 
31/07/2014 100% 11 12

02 EDILENE KRUGER COUTO Professor A MAPA 08/08/2012 a 
07/08/2014 99,66% 11 12

03 FABIULA REGINA DAS NEVES Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2014 99,66% 12 13

04 ILVA DE CASSIA MIELKE PEREIRA Professor A MAPA 02/08/2012 a 
01/08/2014 100% 08 09

05 JAKELINE NASCIMENTO MENDONÇA Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2014 100% 12 13

06 LYDIA PUPIM ENCARNAÇÃO COLOMBI Professor A MAPA 01/082012 a 
31/07/2014 100% 03 04

07 MARINETE REIS LIMA Professor A MAPA 20/08/2012 a 
19/08/2014 100% 03 04

08 NEIDEMAR CASAGRANDE Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2014 86,33% 12 13

09 ROSANA MARIS DAROS DIAS LENZI Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2014 100% 12 13

1.061 DIVULGA RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO
Publicação Nº 6173

PORTARIA Nº 1.061/2014 

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de 
Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7112/2014, de 03/10/2014, 

R E S O L V E:
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Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão da Servidora Pública Municipal, da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família, referente ao biênio 2012/2014, realizado em AGOSTO/2014, conforme Anexo 
Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.061/2014 DE 17/12/2014

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA 

Nº Servidora Avaliada Cargo Período Avaliado Classe 
Atual

Percentual 
Obtido 

01 MARIA DE FÁTIMA VENTURA COUTINHO Auxiliar de Assistente 
Social 01/08/2013 a 31/07/2014 K 100%

1.062 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO
Publicação Nº 6174

PORTARIA Nº 1.062/2014 

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de 
Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7112/2014, de 03/10/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão a Servidora Pública Municipal, da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família, conforme Anexo Único, desta Portaria, a partir de Agosto/2014, em consonância com a relação apresentada pela 
Comissão de Avaliação.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2014.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.062/2014 DE 17/12/2014

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

Nº Servidora Avaliada Cargo Período Avaliado Médias 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual 

01 MARIA DE FÁTIMA VENTURA COUTINHO Auxiliar de Assistente 
Social

01/08/2012 a 
31/07/2014 100% K L

1.063 DIVULGA RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO
Publicação Nº 6182

PORTARIA Nº 1.063/2014 

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção e/ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de 
Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7111/2014, de 03/10/2014, 

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria Municipal 
de Finanças, referente ao biênio 2012/2014, realizado em AGOSTO/2014, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com 
o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2014.
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HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.063/2014 DE 17/12/2014

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Nº Servidores Avaliados Cargo Período Avaliado Classe 
Atual

Percentual 
Obtido 

01 ADILSON ARPINI Agente Fiscal 02/08/2013 a 01/08/2014 I 97%

02 DELAIR ZUMACH Marceneiro 07/08/2013 a 06/08/2014 K 90%

03 EDJAIS DA SILVA COSTA Agente de Arrecadação 01/08/2013 a 31/07/2014 L 98%

04 GABRIEL WALLACE DIAS CAMPOSTRINI Motorista 01/08/2013 a 31/07/2014 L 97%

05 JOSÉ ALBERTO COUTINHO Agente de Arrecadação 01/08/2013 a 31/07/2014 L 97%

06 ROSILENE SALVADOR Agente de Arrecadação 18/08/2013 a 17/08/2014 C 91%

1.064 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO
Publicação Nº 6183

PORTARIA Nº 1.064/2014 

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla em seus 
artigos 72 a 78 o direito a promoção; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de 
Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7111/2014, de 03/10/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão aos Servidores Públicos Municipais, da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Anexo Único, 
desta Portaria, a partir de Agosto/2014, em consonância com a relação apresentada pela Comissão de Avaliação.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 
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Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.064/2014 DE 17/12/2014

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº Servidores Avaliados Cargo Período Avaliado Médias 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual 

01 ADILSON ARPINI Agente Fiscal 02/08/2012 a 
01/08/2014 97% I J

02 DELAIR ZUMACH Marceneiro 07/08/2012 a 
06/08/2014 89,33% K L

03 EDJAIS DA SILVA COSTA Agente de Arrecadação 01/08/2012 a 
31/07/2014 97,5% L M

04 GABRIEL WALLACE DIAS CAMPOSTRINI Motorista 01/08/2012 a 
31/07/2014 97% L M

05 JOSÉ ALBERTO COUTINHO Agente de Arrecadação 01/08/2012 a 
31/07/2014 97% L M

06 ROSILENE SALVADOR Agente de Arrecadação 18/08/2012 a 
17/08/2014 86% C D

CLASSIFICAÇÃO CONCURSO DE REMOÇÃO DE PROFESSORES E EM SUPORTE PEDAGÓGICO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2015

Publicação Nº 6177

COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DO CONCURSO DE REMO-
ÇÃO DE PROFESSORES E EM SUPORTE PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2015

A Comissão Especial, instituída pelo Prefeito Municipal, nomeada pela Portaria Nº 968/2014, de 26 de novembro de 2014, para proce-
der com a organização e execução dos trabalhos do Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede Municipal 
de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2015, regulamentado pela Portaria Nº 1002/2014, de 03 de dezembro de 2014, 
divulga classificação dos candidatos. 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº DE 
ORDEM NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

1 JOSILANDE VIEIRA DE SOUZA 23,5 1º

2 SINTIA PEDROZO CHIARELLI MAURI 23,0 2º

3 FABRICIA MORGADO WON DOELINGER 21,0 3º

4 PATRICIA CERRI PERDONATI 21,0 4º

5 MIRIÃ MILCKE 10,0 5º

ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)

Nº DE 
ORDEM NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

1 DERLI DE FÁTIMA VEGINI BALDO 37,0 1º

2 ADINÉA MONTEIRO DE BARROS 33,5 2º
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3 ILVA DE CÁSSIA MIELKE PEREIRA 21,0 3º

SUPORTE PEDAGÓGICO

Nº DE 
ORDEM NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

1 JOELMA MARIA MARTINS DA SILVA 27,5 1º

2 ELIANE ROSSIM DE OLIVEIRA 23,5 2º

3 MARLUCIA PERES 23,5 3º

4 JOSILANDE VIEIRA DE SOUZA 23,5 4º

DISCIPLINA: MATEMÁTICA

Nº DE 
ORDEM NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

1 MARIA MARILENE ORIGE PRETTI 21,0 1º

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

Nº DE 
ORDEM NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

1 FERNANDA SELLIN FINCO 21,0 1º

MARIA LUZIA ROSI

Presidente da Comissão Especial - Portaria Nº 968/2014

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede

Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2015

FRANCINI BENEVIDES

Membro da Comissão Especial - Portaria Nº 968/2014

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede

Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2015

ROSIMERY PIONTKOWSKY SIMONASSI GUAITOLINI

Membro da Comissão Especial - Portaria Nº 968/2014

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede

Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2015

DULCINEIA DA PENHA LOVO CARDOSO

Membro da Comissão Especial - Portaria Nº 968/2014

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede

Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2015



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 98

favor da Empresa CORTECH EMPREENDIMENTOS LTDA, 
vencedora do certame licitatório. 

PREÇO REGISTRADO:

CORTECH EMPREENDIMENTOS LTDA

Valor R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração para proceder com a pu-
blicação da presente decisão no Diário Oficial e posterior elabora-
ção de Contrato Administrativo.

Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade para pro-
cessamento da despesa, de acordo com a lei.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. 

São Gabriel da Palha, 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 608 - DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
VISANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 6176

DECRETO N.º 608, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS VISANDO O ENCERRAMENTO 
DO EXERCÍCIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

    HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Pre-
feito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito 
Santo, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando o encerramento do exercício em 31 de dezembro de 
2014 e que a Lei Complementar N.º 101/2000, de 05 de maio de 
2000, preconiza o equilíbrio na execução orçamentária e determi-
na a publicação de relatórios;

Considerando o fechamento do sistema contábil desta Municipa-
lidade com as devidas consolidações, em respeito aos princípios 
fundamentais da contabilidade;

Considerando a necessidade de promover o inventário patrimonial 
e estoques existentes em almoxarifado;

Considerando o equilíbrio financeiro, as medidas administrativas 
para encerramento do exercício, os procedimentos para abertu-
ra do Orçamento 2015, os controles orçamentários, financeiros e 
patrimoniais;

Considerando proporcionar ambiente de tranquilidade que reflita 
na produtividade e qualidade dos serviços técnicos a serem de-
sempenhados para perfeito encerramento do presente exercício 
financeiro;

Considerando os princípios e normas que norteiam a conduta ad-
ministrativa pautada pela responsabilidade na gestão fiscal, con-
trole de despesas e, em especial, aqueles contidos na Constituição 
Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal N.º 4.320/64, 
e legislação municipal correlata;

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
5051/2014 - TOMADA DE PREÇOS 17/2014

Publicação Nº 6082

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5051/2014 de 16/07/2014.

TOMADA DE PREÇOS N° 17/2014 de 08/10/2014.

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de 
ampliação da EMIC “FRANCISCO JOSÉ MATTEDI”, consistindo de 
construção de uma sala de aula e dois banheiros.

Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, veri-
fico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os 
preceitos constantes do art. 3º da Lei Federal 8.666/93, motivo 
pelo qual HOMOLOGO todas as decisões do Pregoeiro Oficial.

Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em 
favor da Empresa DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA EPP, vencedora do certame licitatório. 

PREÇO REGISTRADO:

DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
EPP

Valor R$ 90.900,00 (noventa mil e novecentos reais).

A Secretaria Municipal de Administração para proceder com a pu-
blicação da presente decisão no Diário Oficial e posterior elabora-
ção de Contrato Administrativo.

Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade para pro-
cessamento da despesa, de acordo com a lei.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados. 

São Gabriel da Palha, 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
8104/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 96/2014

Publicação Nº 6083

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8104/2014 de 12/11/2014.

PREGÃO PRESENCIAL N° 96/2014 de 20/11/2014.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo am-
bulância, conforme Convênio n° 0061/2014 – SIGA n° 021/2014 
– Processo Administrativo n° 64705625 – Processo SIGA N° SESA 
n° 0188/2014, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e 
o Município de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, veri-
fico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os 
preceitos constantes do art. 3º da Lei Federal 8.666/93, motivo 
pelo qual HOMOLOGO todas as decisões do Pregoeiro Oficial.

Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em 
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c – amortização da dívida. 

III – destinadas aos pagamentos:

a – de seguro e abono salarial;

b – de sentenças judiciais transitadas em julgado; 

c – dos benefícios previdenciários e dos benefícios da Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS.

IV – destinadas à complementação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;

V – destinadas à complementação do Fundo Municipal de Saúde;

VI – destinadas à formação de estoques públicos e a investimen-
tos;

VII – relativas às despesas financeiras;

VIII – relativas à devolução de recursos a Unidades Estaduais e 
Federais.

§ 2.º Nos casos do Inciso V, do Art. 1.º deste Decreto, eventual 
reclamação que possa ocorrer deverá ser observada a prescrição 
quinquenal e o Art. 63 da Lei N.º 4.320/64, devendo ser atendido 
à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores 
prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 2.º Os Secretários Municipais, os Diretores de Departamento 
e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância, 
nas execuções orçamentárias e financeiras das dotações liberadas 
na forma deste Decreto, inclusive quanto ao cumprimento de to-
das as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente das 
Leis N.º 4.320/64, 10.266/01, 10.407/02 e da Lei Complementar 
N.º 101/00.

Art. 3.º Cabe a todos os Secretários Municipais acompanhar o 
cumprimento das disposições contidas no presente Decreto bem 
como adotar as demais medidas necessárias à sua implementa-
ção, sob pena de responsabilidade.

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do 
Espírito Santo, 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

 Considerando ainda a necessidade de cumprimento dos índices 
do limite legal em relação à despesa de pessoal, além dos índices 
relativos ao ensino fundamental e pessoal e encargos obrigatórios 
na área de saúde, exigência da Constituição Federal, sem o aten-
dimento dos quais as contas do exercício de 2014, poderão ser 
rejeitadas pelos Órgãos de Controle;

d e C r e t a:

CaPítulo i 

diSPoSição PrelimiNar

Art. 1.º Ficam os Órgãos e Unidades Orçamentárias do Poder 
Executivo, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade So-
cial, limitados a realizar despesas do orçamento vigente, com a 
movimentação e os empenhos de dotações orçamentárias dos Ór-
gãos, Fundos e Autarquias do Poder Executivo, face à demanda 
de trabalho necessária ao fechamento do exercício financeiro, às 
seguintes datas:

I – 19 de dezembro de 2014 – último dia para emissão de 
nota de empenho referentes a despesas de manutenção, custeio e 
apresentação de folha de ponto e considerações sobre a folha de 
pagamento de dezembro de 2014;

II – 22 de dezembro de 2014 – último dia para apresentar a 
prestação de contas dos adiantamentos gerais concedidos a título 
de suprimento de fundos e convênios sobre a responsabilidade de 
cada Unidade Administrativa, para os adiantamentos concedidos 
a título de suprimento de fundos/diárias para despesas com os 
motoristas de ambulância, a prestação das contas será no dia 29 
de dezembro de 2014.

III – 22 de dezembro de 2014 – data do fechamento das Uni-
dades Administrativas responsáveis pela gestão orçamentária e fi-
nanceira, não havendo mais empenho de despesas que não tenha 
sido solicitado até à data;

IV – 31 de dezembro de 2014 – data limite para emissão de 
empenho, data além da qual não serão realizadas despesas, não 
serão emitidos cheques e não serão realizados pagamentos, salvo 
nos casos estritamente necessários e inadiáveis, com prévia e ex-
pressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal;

V – 31 de dezembro de 2014 – data limite para cancelamento 
de Restos a Pagar não processados em exercícios anteriores e no 
exercício de 2013.

VI – 31 de dezembro de 2014 – último dia para Inscrição em 
Restos a Pagar e apresentação do demonstrativo numerário men-
sal (Termo de Conferência de Caixa);

VII – 31 de dezembro de 2014 – o Termo de Conferência de 
Caixa deverá ser lavrado ao final do expediente do dia 31 de de-
zembro de 2014, contendo informações sobre a composição dos 
valores encontrados em dinheiro, em cheques e demais documen-
tos, devendo ser assinados pelo Tesoureiro, Contador, Secretário 
Municipal de Finanças e Controlador Geral do Município, podendo 
haver alterações até o dia 2 de janeiro de 2015, em consequência 
do não funcionamento das Instituições Financeiras nos dias 31 de 
dezembro de 2014 e 1.º de janeiro de 2015. 

VIII – 31 de dezembro de 2014 – fechamento das Unidades 
Administrativas responsáveis pela gestão orçamentária e financei-
ra e transposição de saldos para o próximo exercício. 

§ 1.º Havendo disponibilidade financeira e orçamentária, ex-
cluem-se do disposto no caput deste artigo as dotações:

I – referentes às transferências constitucionais e legais.

II – relativas aos grupos de despesa:

a – pessoal e encargos sociais;

b – juros e encargos da dívida; 



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 100

Capítulo I

DIsposIção Geral

Art. 2.º A ação do Governo Municipal orientar-se-á objetivando o 
desenvolvimento físico territorial, econômico e sociocultural e do 
aprimoramento dos serviços prestados à população, procurando 
executar um Plano Geral de Governo que mais atenda a realidade 
local, obedecendo aos seguintes princípios fundamentais:

I - planejamento;

II - coordenação;

III - descentralização;

IV - delegação de competência; e

V - controle.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo 
a realização plena de seu potencial econômico e a redução das 
desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitadas 
as vocações, as peculiaridades e a cultura local, preservados o seu 
patrimônio ambiental, natural e constituído.

Capítulo II

Do planejamento

Art. 3.º O processo de planejamento municipal deverá considerar 
os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, 
diretrizes e metas para a ação municipal, e será feito por meio de 
elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes 
instrumentos:

I - plano diretor municipal;

II - plano plurianual;

III - diretrizes orçamentárias;

IV - orçamentos anuais; e 

V - programação financeira e cronograma de desembolso finan-
ceiro.

§ 1.º Observada a sua área de atuação, compete a cada Secretaria 
e/ou Órgãos orientar e dirigir a elaboração do programa corres-
pondente a seu setor e os de Assessoramento, auxiliando direta-
mente o Prefeito na coordenação, na revisão e na elaboração da 
programação geral do Governo.

§ 2.º A aprovação do planejamento municipal é da competência 
do Prefeito Municipal.

§ 3.º Em cada exercício financeiro será elaborado sob a coorde-
nação da Secretaria Municipal de Planejamento, as peças de pla-
nejamento do Município, as quais servirão de roteiro à execução 
coordenada do programa anual. 

§ 4.º A Administração Municipal, além dos controles formais con-
cernentes à obediência aos preceitos legais e regulamentares, de-
verá dispor de instrumentos de acompanhamento e avaliação de 
resultados da atuação de seus diversos Órgãos e agentes.

§ 5.º Para o aprimoramento de seus serviços, a Administração 
Municipal buscará elevar a produtividade operacional qualitativa 
de seus Órgãos, através de rigorosa seleção de candidatos ao in-
gresso no seu quadro de pessoal, do treinamento e aperfeiçoa-
mento dos servidores, do estabelecimento dos níveis de remu-
neração compatíveis com a qualificação dos recursos humanos e 
as disponibilidades do Tesouro Municipal e do estabelecimento e 
observância de critérios de promoção.

Art. 4.º A elaboração e a execução do planejamento das atividades 
municipais guardarão perfeita consonância com os planos e pro-
gramas do Governo Estadual e do Governo Federal.

Parágrafo único. A ação do Município em áreas assistidas pela 
atuação do Estado ou União será suplementar e, sempre que for o 

ERRATA DA DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 5313/2014 - TOMADA DE PREÇOS 13/2014

Publicação Nº 6081

DECISÃO

PROCESSO N.º 005313/2014.

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO.

I. Acolho o despacho exarado pelo Secretario Municipal de Admi-
nistração Interino, de folhas nº 428;

II. Remeto os autos a esta Secretaria para proceder com publi-
cação de errata no Diário Oficial dos Municípios, conforme segue 
abaixo: 

ERRATA

Errata da Decisão da Tomada de Preços Nº 13/2014 – Reedição, 
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, Edição 
156 do dia 10 de dezembro de 2014.

Onde se lê: 

Rua Virgílio Cassani (9°00’45.814” S, 40°32’13.799” W) no Bairro 
Santa Terezinha, no Município de São Gabriel da Palha;

Leia-se:

Rua Cecília Venturim Bragato (19°01’59,9 S, 40°32’29,9” W), nº, 
Bairro Santa Terezinha, no Município de São Gabriel da Palha, na 
EMEIF “João Gabriel”.

São Gabriel da Palha, 15 de Dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 2.497/2014 - CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA 
ORZANIZACIONAL

Publicação Nº 6080

Lei n.º 2.497, de 16 de dezembro de 2014.

Dispõe Sobre a Consolidação da Estrutura Organizacional da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha e dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições: 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

DIsposIções prelImInares

Art. 1.º Esta Lei estabelece os princípios gerais de Administração, 
definindo a Consolidação da Estrutura Organizacional do Poder 
Executivo do Município de São Gabriel da Palha.

título I

Dos prInCípIos FunDamentaIs De aDmInIstração
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Art. 13. Far-se-á a descentralização:

I - dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-
se, em princípio, em nível de Direção e de Execução; 

II - da Administração Municipal para a de outro órgão ou entidade 
de direito público, ou esfera de governo, quando estejam devida-
mente aparelhados e sempre mediante convênios; e

III - da Administração Municipal para o terceiro setor ou iniciativa 
privada, mediante convênios ou contratos de concessão ou per-
missão.

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante con-
vênio, delegar competência a outros Órgãos públicos ou privados, 
para a execução de serviços municipais. 

Art. 14. As Secretarias Municipais e/ou Órgãos responsáveis pelos 
programas conservam competência normativa e exercem contro-
le e fiscalização sobre a execução dos serviços, condicionando a 
liberação dos recursos, se for o caso, ao fiel cumprimento dos pro-
gramas traçados, segundo cláusulas conveniadas ou contratadas.

Capítulo V

Da DeleGação De CompetênCIa

Art. 15. Objetivando assegurar maior rapidez e objetividade nas 
decisões é utilizada como instrumento de descentralização admi-
nistrativa, a delegação de competência.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal e aos Secretários/Chefes 
dos Órgãos, dentro de suas respectivas áreas de ação, delegar 
competência para a prática de atos administrativos, exceto aque-
les que impliquem assunção de obrigação financeira por parte do 
Município.

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação será sempre 
motivado, indicando o seu fundamento legal, a autoridade dele-
gante e a autorização delegada que será objeto da delegação.

Capítulo VI

Do Controle

Art. 17. O controle das atividades da Administração do Município 
deverá ser exercido em todos os níveis e em todos os Órgãos, 
compreendendo especialmente:

I - o controle pelos Órgãos de Assessoramento e Secretarias, da 
execução dos Programas e da observância das normas que orien-
tam as atividades de cada órgão;

II - a Administração Municipal recorrerá para execução de obras 
e serviços sempre que admissível, mediante contrato, concessão, 
permissão ou convênio, a pessoas ou entidades do setor privado e 
do terceiro setor, de forma a alcançar melhor rendimento evitando 
novos encargos permanentes e ampliação desnecessária do qua-
dro de servidores;

III - os serviços municipais deverão ser permanentemente atua-
lizados, visando à modernização dos métodos de trabalho, com o 
objetivo de proporcionar melhor atendimento, através de rápidas 
decisões, sempre que possível com execução imediata;

IV - na elaboração e execução de seus programas, a Administra-
ção Municipal estabelecerá o critério de prioridades, segundo a 
essencialidade da obra ou serviço e o atendimento do interesse 
coletivo; e

V - eficiência e economicidade na aplicação do dinheiro público, 
avaliação custo/benefício e na guarda e utilização dos bens do 
Município pelos Órgãos próprios.

caso, buscará mobilizar os recursos humanos, financeiros e mate-
riais disponíveis para sua perfeita e completa execução.

Art. 5.º Em cada exercício financeiro será elaborado o orçamento 
que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado 
no exercício seguinte, o qual servirá de roteiro à execução coorde-
nada no programa anual.

Art. 6.º A Administração Municipal deve elaborar planos e projetos 
que garantam a produção de bens, o melhoramento nos serviços 
públicos e as mudanças sociais de caráter político econômico, ur-
banístico, com a participação da população.

Art. 7.º Cabe à Administração Municipal adotar ou encaminhar me-
didas condizentes com as necessidades e recursos locais, sempre 
consultando as propostas da população.

Art. 8.º Para ajustar o ritmo de execução do orçamento ao prová-
vel fluxo de recursos, a Secretaria Municipal de Finanças elaborará 
a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a 
liberação de recursos necessários à fiel execução dos programas 
anuais de trabalhos projetados. 

Art. 9.º Toda atividade deverá ajustar-se ao planejamento munici-
pal e ao orçamento, e os compromissos financeiros só poderão ser 
assumidos em perfeita consonância com a programação financeira 
de desembolso.

Parágrafo único. O Município recorrerá, sempre que admissível e 
aconselhável, à execução indireta de obras e serviços, mediante 
contrato, concessão, permissão e convênio com pessoas ou enti-
dades públicas ou particulares, de forma a evitar novos encargos 
permanentes ou por requisitos de qualidade, especialidade e es-
sencialidade.

Capítulo III

Da CoorDenação

Art. 10. As atividades da administração Municipal serão objeto de 
permanente coordenação, especialmente no que se refere à exe-
cução dos planos e programas de governo.

Art. 11. A Coordenação Setorial é exercida em todos os níveis da 
Administração Municipal, mediante a atuação das Secretarias e 
dos Órgãos de Assessoramento ao Prefeito, e a realização siste-
mática de reuniões com os responsáveis imediatamente subordi-
nados.

§ 1.º A Coordenação Geral da Administração Municipal será asse-
gurada através de reuniões com os Secretários Municipais, Chefes 
dos Órgãos, Diretores de Departamentos, Assessores Técnicos e 
encarregados, da Administração Direta e Indireta, sob a supervi-
são do Prefeito Municipal.

§ 2.º Em nível superior, as reuniões dos Secretários Municipais 
com o Prefeito Municipal garantem a coordenação da Administra-
ção Municipal.

§ 3.º Em nível intermediário, a coordenação e superintendência da 
Administração são asseguradas através de reuniões do Secretaria-
do Municipal, assessorados pela Procuradoria Geral do Município e 
Controladoria Geraldo Município.

Capítulo IV

Da DesCentralIzação

Art. 12. A execução das atividades da Administração Municipal 
deverá, sempre que possível, ser amplamente descentralizada.



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 102

3.1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

3.1.2.1 Departamento de Planejamento Econômico, Orçamento e 
Gestão; 

3.1.2.2 Departamento de Desenvolvimento e Geoprocessamento; 

3.1.2.3 Coordenadoria de Captação de Recursos, Convênios, Pres-
tação e Tomada de Contas; e

3.1.2.4 Coordenadoria do GEO-OBRAS. 

3.1.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.3.1Departamento de Receita e Fiscalização;

3.1.3.2Departamento de Gestão Financeira e Tesouraria;

3.1.3.3Departamento de Contabilidade; e 

3.1.3.4Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC.

4. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

4.1 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NATUREZA FIM:

4.1.1SECRETARIAMUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA, DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

4.1.1.1 Departamento de Promoção Social; 

4.1.1.2 Departamento de Gestão Social; 

4.1.1.3 Departamento de Habitação; e 

4.1.1.4 Departamento de Abrigo Institucional “Abrigo Luz”.

4.1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

4.1.2.1 Assessoria Especial Adjunta;

4.1.2.2 Departamento de Auditoria, Controle e Avaliação; 

4.1.2.3 Departamento de Saúde; 

4.1.2.4 Departamento de Vigilância em Saúde; 

4.1.2.5 Departamento Administrativo; 

4.1.2.6 Departamento de Transporte em Saúde; 

4.1.2.7 Departamento Municipal de Agendamento; e 

4.1.2.8 Departamento do PACS e ESF.

4.1.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

4.1.3.1 Assessoria Especial Adjunta;

4.1.3.2 Departamento de Administração em Educação; 

4.1.3.3 Departamento Técnico Pedagógico; 

4.1.3.4 Departamento de Informática na Educação; e 

4.1.3.5 Departamento de Educação do Campo. 

4.1.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE 

4.1.4.1 Departamento de Artes e Cultura. 

4.1.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

4.1.5.1 Assessoria Especial Adjunta;

4.1.5.2 Departamento de Obras Públicas; 

4.1.5.3 Departamento de Engenharia;

4.1.5.4 Departamento de Infraestrutura Rural; e 

4.1.5.5 Departamento do Parque de Artefatos e Oficinas. 

título II

Da estrutura Geral Da aDmInIstração

Capítulo ÚnICo

Da estrutura orGanIzaCIonal

Art. 18. A Administração do Município de São Gabriel da Palha 
é exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelas Secretarias e 
Órgãos que constituem os serviços integrados na estrutura admi-
nistrativa organizacional da Prefeitura.

Art. 19. A Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Municí-
pio de São Gabriel da Palha é constituída pelas Secretarias e Órgão 
sinfra especificados e suas subdivisões estabelecidas na presente 
Lei: 

1.ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO SUPERIOR 

1.1 Gabinete do Prefeito; e 

1.2 Gabinete do Vice-Prefeito.

2. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

2.1.1 Assessoria de Comunicação; 

2.1.2 Assessoria Técnica; e 

2.1.3 Ouvidoria Municipal. 

2.2 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

2.2.1 Coordenadoria Técnica de Contabilidade; 

2.2.2 Coordenadoria Técnica de Auditoria; e

2.2.3 Coordenadoria Administrativa.

2.3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

2.3.1 Coordenadoria da Procuradoria Judiciária e Trabalhista;

2.3.2 Coordenadoria da Procuradoria de Apoio Técnico-Adminis-
trativo; 

2.3.3 Coordenadoria da Procuradoria Fiscal, Tributária e Ambien-
talista; 

2.3.4 Serviços de Apoio Administrativo; e

2.3.5 Consultoria Jurídica. 

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

3.1 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NATUREZA INSTRUMENTAL 
OU MEIO: 

3.1.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

3.1.1.1 Departamento Administrativo; 

3.1.1.2 Departamento de Recursos Humanos; 

3.1.1.3 Departamento de Compras e Contratos; 

3.1.1.4Departamento de Licitações; 

3.1.1.5 Departamento de Almoxarifado Central; 

3.1.1.6 Departamento de Controle Patrimonial; e

3.1.1.7Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação.
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a) elaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecen-
do informações e apoio técnico para a coordenação da Ação Go-
vernamental;

b) oferecer, na área de sua atribuição, subsídios ao Governo Mu-
nicipal que possibilitem aferir a evolução dos processos e serviços 
em vista dos objetivos fixados; e

c) garantir ao Governo Municipal as interfaces políticas necessá-
rias às relações com os cidadãos, movimentos sociais, instituições 
públicas e privadas no âmbito municipal, nacional e internacional. 

Art. 22. São atribuições específicas dos Órgãos de Assessoramento 
e Planejamento, além daquelas fixadas nesta Lei:

I - Gabinete do Prefeito:

a) coordenar as relações entre o Poderes Executivo e o Poder 
Legislativo;

b) orientar e assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos que lhe 
são pertinentes; e 

c) coordenar as ações da defesa civil.

II - Controladoria Geral do Município:

a) auxiliar o Prefeito, possibilitando-lhe uma visão, das mais varia-
das situações que envolvem a Administração;

b) propiciar melhores serviços públicos e efetiva entrega de suas 
ações ao usuário-cidadão, alcançando, assim, o objetivo constitu-
cional de atender ao princípio da eficiência; e

c) organizar o funcionamento dos processos inerentes à gestão 
pública de forma a evitar erros, fraudes e desperdícios.

III - Procuradoria Geral do Município:

a) representar e defender os interesses do Município, judicial ou 
extrajudicialmente, em qualquer instância ou foro; e 

b) desenvolver as atividades de atendimento direto ao cidadão, 
promovendo sua orientação e proteção em termos institucionais.

Art. 23.São funções específicas dos Órgãos de Natureza Meio:

I - Secretaria Municipal de Administração:

a) formular, executar e coordenar a política de suprimentos, trans-
portes internos, controle patrimonial; 

b) elaborar e executar e/ou coordenar a política de Recursos Hu-
manos; e 

c) promover o desenvolvimento organizacional, serviços de apoio.

II - Secretaria Municipal de Planejamento:

a) formular e executar as políticas de planejamento econômico do 
Município.

III - Secretaria Municipal de Finanças:

a) formular e executar as políticas tributária, econômica e finan-
ceira do Município.

Art. 24. São funções específicas dos Órgãos de Natureza Fim:

I - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano:

a) atualizar e garantir o cumprimento do Código de Obras e o 
Plano Diretor Municipal; 

b) desenvolver e supervisionar a execução de projetos relativos a 
obras públicas municipais; e

c) acompanhar e fiscalizar obras particulares.

II - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte:

a) atualizar e garantir o cumprimento do Código de Posturas; 

b) planejar, gerenciar e operar o sistema de trânsito e de trans-
portes públicos do Município, de forma direta ou por intermédio de 

4.1.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANS-
PORTE 

4.1.6.1 Departamento de Urbanismo e Paisagismo; 

4.1.6.2 Departamento de Limpeza Pública; 

4.1.6.3 Departamento de Trânsito; e 

4.1.6.4 Departamento de Fiscalização de Posturas. 

4.1.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

4.1.7.1 Assessoria Especial Adjunta; e

4.1.7.2 Departamento de Meio Ambiente e Controle Ambiental. 

4.1.8SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVI-
MENTO AGROPECUÁRIO

4.1.8.1Assessoria Especial Adjunta;

4.1.8.2Departamento de Agricultura; e

4.1.8.3Departamento de Zootecnia. 

4.1.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

4.1.9.1 Departamento de Desenvolvimento Econômico; 

4.1.9.2 Departamento de Desenvolvimento do Turismo; e

4.1.9.3 Agência Nosso Crédito.

4.1.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

4.1.10.1 Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer.

5 ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU DESCENTRALIZA-
DA 

5.1CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE 
SÃO GABRIEL DA PALHA - CASP-SGP

5.1.1Superintendente da CASP/SGP.

5.2 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

5.2.1 Diretor Presidente; 

5.2.2 Diretor Administrativo-Financeiro; e 

5.2.3 Diretor de Previdência e Atuária. 

Art. 20. São competências de todas as Secretarias e Órgãos Mu-
nicipais:

a) oferecer subsídios ao Governo Municipal na formulação de dire-
trizes gerais e prioridades da ação municipal;

b) garantir a concretização das políticas, diretrizes e prioridades 
definidas pelo Governo Municipal para a sua área de competência;

c) garantir ao Prefeito o apoio necessário ao desempenho de suas 
funções e especialmente as condições necessárias para a tomada 
de decisões, coordenação e controle da Administração Municipal;

d) coordenar, integrando esforços, os recursos financeiros, mate-
riais e humanos colocados a sua disposição, garantindo aos seus 
Órgãos o apoio necessário à realização de suas atribuições; e

e) participar da elaboração do orçamento municipal e acompanhar 
a sua execução.

Art. 21. Compete aos Órgãos de Assessoramento e Planejamento, 
além das responsabilidades específicas fixadas nessa Lei:
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g) fornecer subsídios, através de pesquisas, levantamentos, análi-
ses e avaliação de dados e de resultados alcançados, bem como o 
controle e fiscalização da execução de suas ações;

h) garantir, de acordo com as normas vigentes, o planejamento e 
execução de ações, projetos e políticas públicas;

i) garantir a execução, operação e manutenção de obras, serviços, 
equipamentos sociais e próprios Municipais; e

j) garantir a execução de prioridades e metas fixadas, de acordo 
com as diretrizes do Governo.

título III

Da jurIsDIção aDmInIstratIVa Dos ÓrGãos Da preFeItura

aDmInIstração e DIreção superIor

Capítulo I

atrIbuIções e CompetênCIas Do preFeIto

Art. 26. As atribuições e competências privativas do Prefeito en-
contram-se elencadas na Lei Orgânica Municipal.

seção ÚnICa

Do GabInete Do preFeIto

Art. 27. O Gabinete do Prefeito é um órgão de Administração e 
Direção Superior, diretamente ligado ao Chefe do Poder Executi-
vo Municipal e têm por finalidade a assistência e assessoramen-
to direto ao Prefeito Municipal, auxiliando-o no exercício de suas 
atribuições. 

§ 1.º Compete ao Gabinete do Prefeito: 

a) contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Go-
verno Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes ao 
Gabinete do Prefeito; 

b) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes de governo; 

c) estabelecer diretrizes para a atuação do Gabinete do Prefeito; 

d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades do Gabinete 
do Prefeito, vinculados a prazo e políticas para a sua consecução; 

e) promover a integração com órgão e entidades da Administração 
Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

f) promover contatos e relações com autoridades e organizações 
dos diferentes níveis e esferas governamentais; 

g) orientar e coordenar a elaboração da agenda de atividades e 
programas oficiais do Prefeito Municipal; 

h) promover e supervisionar a coordenação da implantação das 
políticas setoriais do Gabinete do Prefeito; 

i) coordenar os serviços de assessoramento direto ao Prefeito e 
ao Vice-Prefeito; 

j) coordenar os serviços de apoio administrativo ao Prefeito e ao 
Vice-Prefeito; e

k) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

§ 2.º O Gabinete do Prefeito é responsável também pela execução 
e controle dos seguintes serviços: 

I - Serviços de Expediente e Redação; 

II - Serviços de Técnicas Administrativas; 

III - Serviços de Relações Parlamentares; 

IV - Assessoria Técnico-Legislativa; 

V - Assessoria Técnica; 

Órgãos da Administração Indireta; e

c) definir políticas e desenvolver projetos de serviços públicos mu-
nicipais de manutenção da Cidade e dos Órgãos públicos munici-
pais, de arborização, de limpeza urbana, de destinação final de 
resíduos sólidos urbanos; 

III - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria, Comércio e Turismo:

a) planejar e implementar as políticas de desenvolvimento econô-
mico do Município; e

b) elaborar e desenvolver políticas para o desenvolvimento do tu-
rismo e democratizar o acesso aos bens turísticos do Município.

IV - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

a) definir e implementar as políticas de esportes e lazer e demo-
cratizar o acesso aos bens esportivos e de lazer do Município.

V - Secretaria Municipal de Educação:

a) assegurar o ensino público de qualidade e a democratização da 
educação infantil e do ensino fundamental e supletivo.

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Arte:

a) definir e implementar as políticas de cultura e democratizar o 
acesso aos bens culturais do Município.

VII - Secretaria Municipal de Saúde:

a) definir e implementar, em conjunto com outras instâncias insti-
tucionais previstas em lei, a política municipal de saúde; e

b) planejar, coordenar e executar, de forma centralizada e/ou des-
centralizada, as ações de saúde de acordo com as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde - SUS e administrar o Fundo Municipal 
de Saúde.

VIII - Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família:

a) definir e implementar a política social do Município, em conso-
nância com as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica da Assis-
tência Social - LOAS e de acordo com a política municipal estabe-
lecida para sua área de atuação; e

b) formular diretrizes e a política municipal de habitação, bem 
como executar as ações que lhe são pertinentes de forma direta 
ou por intermédio de Órgãos da Administração Indireta.

IX - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agro-
pecuário: 

a) formular a política de cooperação e integração no desenvolvi-
mento da agricultura, abastecimento e saúde animal.

X - Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

a) formular a política de cooperação e integração na preservação, 
fiscalização, educação e controle ambiental. 

Art. 25. Competem aos Órgãos de Natureza Meio e Fim, além das 
responsabilidades específicas fixadas nesta Lei:

a) elaborar, no âmbito de sua atuação, o planejamento institucio-
nal e formular as políticas e planos especiais;

b) controlar e avaliar as metas propostas, em termos de eficiência, 
eficácia e efetividade;

c) oferecer, na área de sua atribuição, subsídios ao Governo Mu-
nicipal para a formulação de diretrizes gerais e definição de priori-
dades da ação municipal;

d) viabilizar a política municipal, fixando diretrizes, prioridades de 
atuação, normas e padrões para todo o Município;

e) planejar e controlar sistemas gerais na área de sua atribuição;

f) desenvolver normas de trabalho relativas ao funcionamento das 
unidades municipais na área de sua atribuição, propiciando o de-
senvolvimento de políticas específicas e programas;
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a) realizar e controlar a edição da legislação Municipal; 

b) realizar e controlar as atividades à publicação do expediente 
oficial da Administração Municipal; 

c) encaminhar projetos de lei à Câmara Municipal; 

d) atender aos prazos para publicação de projetos de lei aprova-
dos pelo Poder Legislativo; 

e) providenciar o cadastramento do ementário informativo de leis, 
decretos, portarias e mensagens da legislação municipal, emitindo 
relatórios periódicos, atendendo a consulta ao sistema informati-
zado e fornecendo cópias aos interessados; 

f) registrar, catalogar, classificar, atender consultas e fornecer có-
pias da legislação municipal; 

g) encaminhar às Secretarias Municipais cópia de legislação publi-
cada de seu interesse; e

h) desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata. 

subseção III

serVIços De relações parlamentares

Art. 30. Os Serviços de Relações Parlamentares subordinados di-
retamente ao Gabinete do Prefeito têm como finalidade a interati-
vidade entre o Executivo, a Câmara Municipal, Assembléia Legis-
lativa, Câmara e Senado Federal, bem como, todas as autoridades 
municipais, estaduais e federais. 

Parágrafo único. Quanto aos Serviços de Relações Parlamentares:

a) assessorar a Chefia de Gabinete do Prefeito na interlocução 
com as demais autoridades municipais; 

b) manter registro de ligações recebidas e efetuadas pelo gabi-
nete; 

c) consolidar as informações relativas à agenda do Chefe do Poder 
Executivo; 

d) articular a realização de reuniões; 

e) solicitar aos demais Órgãos municipais as providências neces-
sárias para o atendimento das determinações do Gabinete do Pre-
feito; e

f) desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata. 

subseção IV

assessorIa téCnICo-leGIslatIVa

Art. 31. A Assessoria Técnico-Legislativa, vinculada diretamente 
ao Gabinete do Prefeito têm como finalidade o seu assessoramen-
to nas questões legislativas. 

Parágrafo único. Compete a Assessoria Técnico-Legislativa: 

a) elaborar e examinar minutas de portarias, decretos e projetos 
de leis; 

b) controlar os requerimentos, indicações e pedidos de informa-
ções encaminhados pelo Legislativo Municipal; 

c) exercer o controle de projetos de leis, analisando-os e providen-
ciando seu encaminhamento à Câmara Municipal; 

d) controlar prazos legais de resposta a indicações, requerimen-
tos, convocações e projetos de leis enviados pelo Legislativo; 

e) controlar prazos de apreciação, por parte da Câmara Municipal, 
de projetos em regime de urgência e de apreciação de vetos do 
Prefeito Municipal a projetos de leis e de demais obrigações do 
Legislativo para com o Executivo; 

f) dar forma final a decretos e projetos de leis; 

VI - Junta do Serviço Militar; 

VII - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COM-
PDEC; e

VIII- Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumi-
dor - PROCON Municipal de São Gabriel da Palha.

subseção I

serVIços De expeDIente e reDação

Art. 28. Os Serviços de Expediente e Redação estão subordinados 
ao Gabinete do Prefeito e têm como finalidade a execução dos 
serviços gerais de administração do Executivo. 

Parágrafo único. Quanto aos Serviços de Expediente e Redação: 

a) registrar os dados das proposições de Lei, requerimentos, re-
presentações, indicações e moções em programa específico, como 
também acompanhar os prazos para as respectivas respostas; 

b) promover o levantamento dos Órgãos para onde serão encami-
nhados os requerimentos de pareceres, respostas às indicações, 
moções e pedidos avulsos aprovados pelo Legislativo; 

c) responder a requerimentos, indicações e pedidos de informa-
ções encaminhadas; 

d) arquivar os expedientes para consultas posteriores, de acordo 
com o tempo fixado na Tabela de Temporalidade e posterior envio 
dos mesmos ao Arquivo Público do Município;

e) zelar pelo preciso levantamento de informações no âmbito da 
Administração Direta e Indireta; 

f) gerir a circulação de expediente Legislativo no âmbito da Admi-
nistração Direta e Indireta; 

g) digitar, formatar e conferir originais de decretos, leis, portarias, 
projetos de leis, proposições de lei, instruções de serviço, comuni-
cados e razões de veto; 

h) numerar as leis municipais e demais atos normativos;

i) sistematizar e escriturar os atos normativos municipais; 

j) organizar a publicação de consolidações e coleções de normas 
municipais; 

k) receber e distribuir toda correspondência da Administração Mu-
nicipal; 

l) efetuar a distribuição e coleta pelo malote diário; 

m) conferir expedientes recebidos e expedi-los; 

n) franquear toda correspondência distribuída ao correio; 

o) controlar os serviços de SEDEX; 

p) controlar os custos com a expedição de correspondências; 

q) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatórios das atividades desenvolvidas; e

r) desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata. 

subseção II

serVIços De téCnICa aDmInIstratIVa

Art. 29. Os Serviços de Técnica Administrativa subordinados di-
retamente ao Gabinete do Prefeito têm como finalidade realizar 
e controlar o registro e guarda do expediente oficial do Prefeito 
Municipal, considerando leis, decretos, portarias, editais e ofícios, 
preparando o encaminhamento de mensagens e Projetos de Leis 
à Câmara Municipal e observando os prazos para a publicação de 
Leis. 

Parágrafo único. Quanto aos Serviços de Técnica Administrativa: 
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opinião dos usuários; 

t) elaborar, testar e aplicar em campo questionários de qualidade 
dos serviços; 

u) desenvolver e implementar alternativas tecnológicas de ouvi-
doria pública; 

v) preparar material técnico e de divulgação, concernente à qua-
lidade dos serviços, quando de audiência pública de responsabili-
dade da Administração; 

w) estudar, definir, propor métodos e formas para avaliar, acom-
panhar e conceder tarifas para os serviços públicos concedidos 
que assegurem a prestação de serviços adequados à população, 
preservando a situação econômico-financeira do prestador e a 
modicidade das tarifas;

x) desenvolver estudos e emitir relatórios com o valor de mercado 
das concessões a serem licitadas ou já contratadas; 

y) manter base de dados econômico-financeiros sobre os serviços 
públicos delegados; e

z) desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata.

II - quanto aos Serviços de Assessoria Técnico-Administrativa: 

a) colaborar em estudos e pesquisas que tenham por objetivo o 
aprimoramento de normas de trabalho para o melhor desenvolvi-
mento das atividades administrativas; 

b) efetuar os serviços de digitação, expedição, processamento e 
tabulação de dados e relatórios dos serviços; 

c) aplicar, em campo, questionários de pesquisa;

d) realizar pesquisa de legislação e jurisprudência; 

e) organizar arquivos de processos; 

f) estudar e informar processos que tratem de assuntos relaciona-
dos com a sua área de atuação, preparando os expedientes que 
se fizerem necessários; 

g) redigir correspondências administrativas; 

h) exercer atividades de recepção e expedição de documentos; 

i) promover periodicamente, inventários do material em estoque 
ou movimento; 

j) prestar informações ao público quanto ao andamento de expe-
dientes; 

k) organizar, por orientação superior, coletânea de leis, regula-
mentos e normas relativas às atividades da Autarquia; e

l) executar outras tarefas semelhantes ou que lhe venham a ser 
atribuídas. 

subseção VI

junta De serVIço mIlItar

Art. 33. A Junta de Serviço Militar é um órgão diretamente ligado 
ao Gabinete do Prefeito e têm como finalidade efetuar as ativida-
des de alistamento militar. 

Parágrafo único. Compete à Junta do Serviço Militar: 

a) cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, 
de acordo com as normas baixadas pela Circunscrição do Serviço 
Militar; 

b) receber, dos cartórios existentes na jurisdição de sua área, as 
relações de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária de 18 a 45 
anos, de acordo com as normas em vigor; 

c) efetuar o alistamento dos brasileiros residentes no Município e, 
excepcionalmente, em outros, realizando procedimentos de acor-
do com as normas e instruções existentes; 

d) alertar ao alistado que, no caso de mudança de residência, 

g) executar atividades de relação formal da Prefeitura com a Câ-
mara Municipal; 

h) promover articulações políticas de questões de interesse Mu-
nicipal; 

i) manter relacionamento político com a Câmara Municipal; 

j) manter relacionamento com entidades políticas e outras esferas 
de governo; 

k) manter estreito relacionamento com a Assessoria Técnico-Le-
gislativa; e

l)  desempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata. 

subseção V

assessorIa téCnICa

Art. 32. A Assessoria Técnica vinculada ao Gabinete do Prefei-
to têm como finalidade efetuar as atividades de assessoramento, 
acompanhamento, assistência técnica e auxiliar na elaboração e 
execução de projetos e serviços técnicos administrativos. 

Parágrafo único. Compete a Assessoria Técnica a execução das 
seguintes atividades: 

I - quanto aos Serviços de Assessoria Técnica de Governo: 

a) cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, 
para execução de serviços especiais, sempre que solicitado; 

b) assessorar na comunicação com as demais unidades adminis-
trativas; 

c) realizar diagnósticos participativos com identificação de proble-
mas, potencialidades e prioridades;

d) estimular a elaboração de projetos de captação de recursos; 

e) prestar Assistência Técnica sempre que requisitado; 

f) acompanhar a implementação dos projetos, fazendo a ponte 
entre as equipes; 

g) auxiliar e orientar as prestações de contas dos projetos; 

h) elaborar e apresentar relatórios periódicos sobre as atividades 
desenvolvidas em sua área de acordo com as determinações re-
cebidas; 

i) contribuir no processo de sistematização de experiências; 

j) elaborar para apreciação superior, rotinas de serviço, normas de 
trabalho, atribuições e competências; 

k) manter sob sua guarda, livros, revistas, jornais e demais publi-
cações técnicas relacionadas com a Assessoria Técnica; 

l) propor soluções para assuntos da administração apresentando 
sugestões a fim de contribuir para resolução de questões depen-
dentes de deliberação superior; 

m) estabelecer e/ou reforçar as parcerias locais; 

n) propor estratégias para o Município atingir padrões mais eleva-
dos nos serviços públicos delegados; 

o) examinar a evolução sistêmica dos indicadores de qualidade 
dos serviços; 

p) elaborar, propor e atualizar indicadores de qualidade dos servi-
ços públicos delegados, com vista a aperfeiçoar a legislação per-
tinente; 

q) efetuar auditorias técnicas, com relação à qualidade dos servi-
ços efetivamente prestados à população; 

r) elaborar relatórios periódicos da evolução da qualidade dos ser-
viços públicos; 

s) executar estudos estatísticos para a elaboração de pesquisas 
sistêmicas de opinião pública, de caráter científico, para incor-
porar, no processo de avaliação dos prestadores de serviços, a 
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- COMPDEC tem sua constituição e atribuições definidas na Lei 
que a instituiu e suas ações estão subordinadas à Coordenação 
Estadual de Defesa Civil - CEDEC/ES.

Art. 36. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 
COMPEDEC têm por objetivo articular-se com entidades públicas 
e privadas e com a comunidade, visando à obtenção de coopera-
ção para o desenvolvimento, direta ou indiretamente, de ações 
de prevenção e conscientização da população contra fenômenos 
que ponham em risco sua segurança e na sua defesa em casos de 
emergência e de calamidade pública.

Parágrafo único. Compete à Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil a execução dos seguintes serviços:

a) fornecer subsídios à definição das políticas sociais;

b) definir e executar projetos relacionados à prevenção e à cons-
cientização da população para a sua defesa contra fenômenos que 
ponham em risco sua segurança;

c) executar levantamentos, avaliar e elaborar diagnósticos das 
áreas vulneráveis do Município, visando à busca de solução para 
os problemas e à priorização de atendimento em casos emergen-
ciais, em conjunto com as áreas afins;

d) incentivar a criação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil 
junto às comunidades apoiando sua organização e promovendo 
cursos de treinamento para desenvolvimento de ações de defesa 
civil, em conjunto com as áreas afins;

e) elaborar cadastro dos recursos humanos, dos equipamentos 
sócios comunitários e dos serviços públicos existentes na comuni-
dade e disponíveis em casos de emergências ou calamidade, em 
conjunto com as áreas afins e com os Núcleos Comunitários de 
Defesa Civil;

f) realizar em caráter preventivo, campanhas educativas e de 
conscientização para esclarecimento à comunidade sobre a neces-
sidade de seu engajamento nos trabalhos de defesa civil e durante 
as situações emergenciais;

g) executar, inclusive através de mutirões comunitários em con-
junto com as áreas afins, ações corretivas de escoramento/des-
monte de pedras e barreiras, reconstituição ambiental, reforço de 
moradias e outras ações identificadas no diagnóstico preventivo;

h) avaliar a necessidade de intervenção do Poder Público Municipal 
nos casos de emergência;

i) coordenar, nos casos de emergência e de calamidade pública, 
as ações de socorro e de assistência à população vitimada, de 
recuperação e de reconstrução de habitações, vias e logradouros 
públicos e de divulgação de informações junto aos meios de co-
municação, em articulação com os Núcleos Comunitários de Defe-
sa Civil, com Órgãos dos Poderes Públicos Federal e Estadual, com 
as Secretarias Municipais afins e com entidades representativas da 
sociedade civil;

j) avaliar e propor se necessário, a decretação do estado de cala-
midade pública;

k) realizar, em situações de emergência ou calamidade, a evacu-
ação das pessoas da área atingida, proporcionando-lhes a assis-
tência necessária;

l) articular-se, em caráter cooperativo, com entidades públicas da 
sociedade civil e, de modo especial, com a Coordenação Estadual 
de Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros para o desenvolvi-
mento de ações em situações emergenciais e de calamidade pú-
blica; e

m) desempenhar outras atribuições afins. 

subseção VIII

Da CoorDenaDorIa munICIpal De proteção e DeFesa Do ConsumIDor - 
proCon munICIpal

Art. 37. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do 

deverá comunicar o novo endereço à junta de destino, logo após 
a sua chegada; 

e) organizar e manter em dia o fichário dos alistados; 

f) organizar fichário separado dos cidadãos que se tornarem re-
servistas; 

g) comunicar à Delegacia do Serviço Militar, pelo meio mais rápido, 
toda transferência de residência de convocado quer já tenha sido 
ou não submetido à seleção, e o resultado da mesma quando for 
o caso; 

h) fazer a entrega dos Certificados de Alistamento Militar, dos Cer-
tificados de Dispensa de Incorporação e dos Certificados de Isen-
ção mediante recibo passado nos respectivos livros ou relação de 
fornecimento; 

i) organizar os processos de arrimo, de adiantamento de incorpo-
ração, de solicitação de Certificado de Dispensa de Incorporação 
e Certificado de Isenção, de retificação de dados, de reabilitação 
e dos que pretendem eximir-se do Serviço Militar e do Serviço 
Alternativo, encaminhando-os à Circunscrição do Serviço Militar, 
através da Delegacia do Serviço Militar; 

j) revalidar os Certificados de Alistamento Militar, de acordo com 
as normas e instrução existentes; 

k) efetuar, no Certificado de Alistamento Militar, as anotações refe-
rentes à situação militar do alistado; 

l) determinar o pagamento da taxa militar, quando for o caso; 

m) informar ao público, utilizando os meios de comunicação do 
Município e a colaboração que possa ser prestada pelos lideres 
da Comunidade, a respeito da necessidade do alistamento dentro 
do prazo previsto; da época e local de seleção; das situações de 
insubmisso e de refratário e das penalidades a serem aplicadas; da 
situação de arrimo; da obtenção do adiamento de incorporação; 
e da necessidade da apresentação dos reservistas e dos dispen-
sados do Serviço Militar Inicial classificado em “Situação Especial”, 
no Exercício de Reserva; 

n) participar da Circunscrição do Serviço Militar, através da Dele-
gacia do Serviço Militar, as infrações à Lei do Serviço Militar e a 
seu pagamento; 

o) organizar e realizar as cerimônias relativas à entrega do Certi-
ficado de Dispensa de Incorporação para juramento à bandeira; 

p) alertar aos cidadãos que tenham recebido o Certificado de Dis-
pensa de Incorporação sobre a possibilidade de haver a chamada 
complementar; 

q) organizar e executar os trabalhos de relações públicas do Ser-
viço Militar no território de seu Município; 

r) cooperar na fiscalização da Lei do Serviço Militar; 

s) verificar a situação militar dos cidadãos que desejarem obter 
passaporte e, caso estejam em dia com suas obrigações militares, 
se estão de posse do documento militar original e da respectiva 
fotocópia; 

t) manter relacionamento com órgão das Forças Armadas; e

u) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 

subseção VII

Da CoorDenaDorIa munICIpal De proteção e DeFesa CIVIl – CompDeC

Art. 34. À Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 
COMPDEC, instituída através de Lei específica é um órgão direta-
mente ligado ao Gabinete do Prefeito, competindo o planejamento 
e execução das ações de prevenção destinadas a impedir ou mi-
nimizar os efeitos do desencadeamento de fatores anormais ou 
adversos. 

Art. 35. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
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dos conflitos submetidos ao crivo do Órgão;

c) receber, controlar distribuir expedientes e processos adminis-
trativos sobre relação de consumo, promover diligências à célere 
resolução dos conflitos submetidos à apreciação do Órgão, bem 
como informar sobre a tramitação dos processos às partes inte-
ressadas;

d) organizar, registrar e atualizar cadastro de reclamações fun-
damentadas, atendidas e não atendidas, contra fornecedores de 
produtos e serviços, contra pessoa física e jurídica com processos 
de autos de infração, na forma de legislação;

e) solicitar o comparecimento das partes envolvidas para esclare-
cimento, formalizando quando possível, acordos ou conciliações, 
mediante a lavratura de termo próprio;

f) funcionar no processo contencioso administrativo, como instân-
cia de instrução e julgamento, proferindo decisões administrativas 
dentro das regras fixadas pela Lei Federal n.º 8.078/90, pelo De-
creto Federal n.º 2.181/97 e legislação complementar;

g) decidir sobre aplicação de sanções administrativas previstas no 
Art. 56 da Lei Federal n.º 8.078/90, seu regulamento e legislação 
complementar, aos infratores das normas de defesa do consumi-
dor;

h) representar ao Ministério Público, com vistas à adoção de me-
didas processuais, no âmbito de sua atribuição e solicitar à Polícia 
Judiciária a instauração de procedimento policial para apreciação 
das infrações penais contra o consumidor; e

i) outras atividades correlatas.

Capítulo II

atrIbuIções e CompetênCIas Do VICe-preFeIto

seção ÚnICa

Do GabInete Do VICe-preFeIto

Art. 39. O Gabinete do Vice-Prefeito é um órgão de Administração 
e Direção Superior diretamente ligado ao Chefe do Poder Executi-
vo e têm como finalidade auxiliá-lo no exame e trato dos assuntos 
políticos e administrativos, e especificamente em representá-lo em 
seus impedimentos.

Parágrafo único. Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito as atribui-
ções determinadas pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei Comple-
mentar n.º 12 de 16/09/2005 além das seguintes:

a) assessorar o Chefe do Poder Executivo e Secretários Munici-
pais em assuntos de sua competência, dinamizando o processo de 
cumprimento das atividades e programas afins;

b) acompanhar o Chefe do Poder Executivo nas atividades políti-
cas e administrativas;

c) assistir ao Chefe do Poder Executivo em missões específicas 
quando por ele for designado, bem como em outras atividades por 
ele atribuídas; 

d) participar das avaliações das ações governamentais;

e) desenvolver, coordenar, avaliar e controlar programas que aten-
dam, principalmente, aos interesses da comunidade;

f) realizar reuniões com comunidades, inclusive com seus repre-
sentantes, bem como entidades de representação e de apoio po-
pular, para conhecimento de suas necessidades e aspirações; 

g) atuar em estreita consonância com a comunidade, na conse-
cução de programas e projetos, concernentes à prestação de ser-
viços;

h) estimular a comunicação mútua entre comunidades, institui-
ções e poderes públicos;

i) nuclear e dinamizar grupos formais e informais que venham 
atuar no desenvolvimento social das comunidades; e

Consumidor - PROCON, instituída por Lei específica é um órgão 
vinculado ao Poder Executivo Municipal, destinado a promover e 
implementar as ações direcionadas à educação, orientação, prote-
ção e defesa do consumidor e coordenação a política do Sistema 
Municipal de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política muni-
cipal de proteção ao consumidor; 

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações 
e sugestões apresentadas por consumidores, por entidades repre-
sentativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

III - orientar permanentemente os consumidores e fornecedores 
sobre seus direitos, deveres e prerrogativas;

IV - encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados 
como crimes contra as relações de consumo e as violações a direi-
tos difusos, coletivos e individuais homogêneos;

V - incentivar e apoiar a criação e organização de associações civis 
de defesa do consumidor e apoiar as já existentes, inclusive com 
recursos financeiros e outros programas especiais;

VI - promover medidas e projetos contínuos de educação para o 
consumo, podendo utilizar os diferentes meios de comunicação e 
solicitar o concurso de outros órgãos da Administração Pública e 
da sociedade civil;

VII - colocar à disposição dos consumidores mecanismos que pos-
sibilitem informar os menores preços dos produtos básicos;

VIII - manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas 
contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o publi-
camente e, no mínimo, anualmente, nos termos do Art. 44 da Lei 
n.º 8.078/90, remetendo cópia ao PROCON Estadual, preferencial-
mente por meio eletrônico;

IX - expedir notificações aos fornecedores para prestarem infor-
mações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores e 
para comparecerem às audiências de conciliação designadas, nos 
termos do Art. 55, § 4, da Lei n.º 8.078/90;

X - instaurar, instruir e concluir processos administrativos para 
apurar infrações à Lei n.º 8.078/90, podendo mediar conflitos de 
consumo, designando audiências de conciliação;

XI - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no 
Código de Defesa do Consumidor - Lei n.º 8.078/90;

XII - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especia-
lização técnica para a consecução dos seus objetivos; e

XIII - encaminhar os consumidores que necessitem de assistência 
jurídica à Defensoria Pública do Estado.

Parágrafo único. Das decisões administrativas definitivas proferi-
das pelo PROCON Municipal caberá recurso ao Chefe do Poder 
Executivo, que poderá delegar essa função, inclusive criando ór-
gão específico para tal fim.

Art. 38. A Coordenadoria Executiva é um órgão diretamente li-
gado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, gerenciada pelo Co-
ordenador Executivo do PROCON, a qual compete coordenar e 
controlar os trabalhos nas diversas etapas de atendimento jurídico 
ao consumidor e dos processos administrativos.

Parágrafo único. Compete a Coordenadoria Executiva além das 
atribuições determinadas por Lei específica, as seguintes atribui-
ções:

a) promover e zelar pelo bom atendimento ao consumidor, prestar, 
por telefone, via e-mail ou pessoalmente, informações orientações 
e esclarecimentos inerentes à proteção e defesa dos seus direitos 
e no caso de questão de competência de outro ente, encaminhá-lo 
ao órgão consentâneo;

b) adotar os encaminhamentos pertinentes, pré-conciliação, ins-
tauração, abertura e autuação de processo administrativo, promo-
ver despacho saneador, designar pauta, acompanhar com zelo e 
registro e o fluxo de processos administrativos, imprimir celeridade 
na movimentação dos feitos, objetivando rapidez na composição 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C122005.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C122005.html
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c) sistematizar cadastro de entidades da sociedade civil, movimen-
tos sociais e lideranças comunitárias;

d) sistematizar e arquivar as deliberações dos agentes sociais, 
para subsidiar a tomada de decisões governamentais;

e) elaborar e preparar correspondências e ofícios inerentes a sua 
área de atuação;

f) elaborar relatórios que visem agilizar informações referentes às 
comunidades; e

g) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

título IV

ÓrGãos De assessoramento

Capítulo I

Da seCretarIa munICIpal De GoVerno e ComunICação

Art. 43. A Secretaria Municipal de Governo e Comunicação é um 
órgão diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo Munici-
pal ao qual incumbe a coordenação da administração com a co-
munidade, munícipes, entidades e associações geográficas ou 
de classe; a coordenação da Ouvidoria Municipal; a elaboração, 
acompanhar a realização da prestação de contas dos convênios e 
subvenções sociais do Município; promover as atividades de apoio 
à Junta de Serviço Militar; estabelecer e manter os canais de con-
tato e relacionamento de natureza informal com a comunidade, 
bem como supervisionar o perfeito desempenho dos canais de na-
tureza formal; supervisionar e prover o funcionamento dos Órgãos 
de colaboração e cooperação com as outras esferas do poder, de 
atuação supletiva e conveniada; estabelecer mecanismos de inte-
gração entre os Órgãos colegiados de aconselhamento e o Chefe 
do Poder Executivo, na consecução de suas finalidades precípuas; 
exercer as atividades de coordenação de imprensa e comunicação, 
relacionadas à execução dos serviços de divulgação, sistematiza-
ção, redação final, registro e publicação jornalística dos atos do 
Governo Municipal; gerenciamento do Órgão Oficial do Município, 
o assessoramento ao Prefeito em suas relações públicas, funções 
sociais e representação em solenidades e atos oficiais; manter e 
atualizar o arquivo de informações jornalísticas e institucionais; 
planejar e executar as ações de marketing governamental; sub-
sidiar o Poder Executivo com os dados relativos às expectativas e 
nível de satisfação da comunidade com a prestação dos serviços 
públicos, o assessoramento ao Prefeito Municipal nos assuntos de 
sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o 
fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o proces-
so decisório; acompanhamento das questões regionais, e assesso-
ria nos assuntos voltados à Câmara Municipal com requerimento, 
indicações e acompanhamento de projetos de leis dentre outros.

§ 1.º Compete a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 
a execução das seguintes atividades: 

a) contribuir com a formulação do Plano de Ação do Governo Mu-
nicipal e de programas gerais e setoriais inerentes ao Gabinete do 
Prefeito;

b) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes de governo;

c) organizar, monitorar e publicar as matérias referentes às ações 
do Governo Municipal, observando-se rigorosamente o disposto na 
legislação vigente;

d) garantir o perfeito funcionamento das atividades da Ouvidoria 
Municipal; 

e) promover a integração com órgão e entidades da Administração 
Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

f) promover contatos e relações com autoridades e organizações 
dos diferentes níveis e esferas governamentais;

g) planejar, coordenar e executar diretamente, ou através de 

j) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 40. O Gabinete do Vice-Prefeito compõe-se da seguinte estru-
tura de serviços:

I - Serviços de Expediente e Atendimento às Comunidades; e 

II - Serviços de Apoio Administrativo.

subseção I

Dos serVIços De expeDIente e atenDImento às ComunIDaDes

Art. 41. Os Serviços de Expediente e Atendimento às Comunida-
des subordinados ao Gabinete do Vice-Prefeito e têm como função 
exercer atividades de expediente e atendimento direto às comuni-
dades e outras que lhe forem atribuídas.

Parágrafo único. Quanto aos Serviços de Expediente e Atendimen-
to às Comunidades:

a) atender e acompanhar as demandas das comunidades, para a 
identificação de prioridades;

b) prestar apoio logístico, organizando informações, arquivando 
cadastro de entidades, anais de encontros, atas de reuniões e 
demais informações pertinentes;

c) apresentar à apreciação da Ouvidoria Municipal, relatórios de 
atividades correlatas;

d) garantir a perfeita articulação e compatibilização de informa-
ções, com Órgãos municipais afins, através de ações coordenadas 
do contexto da Administração Pública Municipal;

e) acompanhar a execução de programas, projetos e atividades 
das Comunidades, emitindo a avaliação crítica dos resultados;

f) fornecer subsídios sobre sua área, para a elaboração de ins-
trumentos executivos e de controle de ações integradas entre as 
Secretarias Municipais;

g) elaborar diretrizes de ação, visando maior orientação aos pro-
gramas sócio comunitários, existentes no Município;

h) orientar, informar e conscientizar as comunidades capacitadas 
a uma análise de sua própria realidade, visando uma atuação co-
operativa de participação e integração das mesmas, nas ações bá-
sicas promovidas pelo Gabinete, no que concerne aos interesses;

i) realizar reuniões de sensibilização junto aos Órgãos técnicos 
que atuam nas questões envolvidas na prestação de serviços à 
comunidade;

j) assistir aos movimentos sociais e de lideranças comunitárias, 
tais como: associação de bairros, aposentados, estudantes e ou-
tras entidades congêneres;

k) assessorar a promoção de ações que visam criar oportunidades 
de inserção de programas e projetos comunitários; e

l)cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

Dos serVIços De apoIo aDmInIstratIVo

Art. 42. Os Serviços de Apoio Administrativo são subordinados di-
retamente ao Gabinete do Vice-Prefeito e têm como finalidade 
exercer atividades de expediente e outras que lhe forem atribuí-
das.

Parágrafo único. Quanto aos Serviços de Apoio Administrativo:

a) coordenar e organizar as atividades desenvolvidas no Gabinete;

b) sistematizar informações relativas às instâncias de participação 
direta do Executivo;
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de assuntos de interesse do Município;

b)  implementar o plano de estruturação da imagem institucional 
da Administração Municipal;

c)  colaborar no processo de desenvolvimento de campanhas da 
Administração Municipal, funcionando como elo entre as Secreta-
rias Municipais;

d)  preparar e executar a comunicação entre a Administração Mu-
nicipal e seus servidores, através de informativo interno e comu-
nicados;

e)  estabelecer contatos com rádios da cidade e de outros municí-
pios, com vista a divulgar matérias de interesse da municipalidade;

f)  executar a divulgação eletrônica dos planos e programas de 
trabalho da Administração Municipal via internet;

g)  realizar a cobertura jornalística de todas as áreas de atuação 
da Prefeitura, através de assessoramento jornalístico;

h)  elaborar diariamente o resumo das principais notícias veicula-
das na imprensa, de interesse do município, distribuindo às Secre-
tarias Municipais;

i)  desenvolver campanhas publicitárias de prestação de contas 
dos atos do Município;

j)  promover a produção de trabalhos gráficos, audiovisuais e pes-
quisas;

k)  fiscalizar o cumprimento das cláusulas de contrato com empre-
sas de publicidade;

l)  coordenar os trabalhos de editoração de matérias, como folhe-
tos e folders, solicitados pelas Secretarias Municipais;

m) planejar e coordenar campanhas de divulgação dos planos e 
programas de trabalho da Administração Municipal, com vista a 
obter a colaboração da população nos empreendimentos a serem 
realizados;

n)  planejar e executar as atividades de cerimonial da Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha;

o)  preparar a participação do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito 
ou de outros representantes do Executivo Municipal em atividades 
de cerimonial, em eventos promovidos por outros órgão e enti-
dades;

p)  assessorar ao Prefeito Municipal nas recepções e visitas oficiais 
que envolvam protocolo e procedimento especiais;

q)  orientar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e outras autorida-
des municipais quanto à indumentária, atitudes e procedimentos 
protocolares especiais;

r)  responder às correspondências sociais recebidas pelo Prefeito 
Municipal;

s)  adotar relações com público específico, através de congratula-
ções, moções de louvor e pesar, controle e valorização de efemé-
rides, datas, eventos regionais e nacionais; e

t)  exercer outras atividades burocráticas e correlatas que lhe fo-
rem cometidas pela chefia imediata.

§ 2.º Compete ainda a Assessoria de Comunicação a execução dos 
seguintes serviços de: 

I - Serviços de Assessoria de Imprensa;

II - Serviços de Assessoria de Imagem, Som e TV;

III - Serviços de Assessoria de Comunicação Social; e

IV - Serviços de Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas.

subseção I

serVIços De assessorIa De Imprensa

Art. 45. Os Serviços de Assessoria de Imprensa subordinados 
à Assessoria de Comunicação e têm como finalidade planejar, 

terceiros, quando necessário, todas as atividades de Cerimonial e 
Relações Públicas do Governo Municipal; 

h) organizar, redigir, coordenar e publicar os Informativos Oficiais 
do Poder Executivo, Municipal; 

i) participar das avaliações das ações governamentais;

j) coordenar os serviços de apoio administrativos e assessoramen-
to direto ao Prefeito Municipal e ao Vice-Prefeito; 

k) encaminhar dados e informações produzidas às Secretarias;

l) realizar e controlar a edição da legislação municipal; 

m) realizar e controlar as atividades de publicação do expediente 
oficial da Administração Municipal; 

n) encaminhar Projetos de Lei à Câmara Municipal de São Gabriel 
da Palha; 

o) atender aos prazos para publicação de Projetos de Lei aprova-
dos pela Câmara Municipal de São Gabriel da Palha; 

p) providenciar o cadastramento do ementário informativo de leis, 
decretos, portarias e mensagens da Legislação Municipal, emitin-
do relatórios periódicos, atendendo a consulta ao sistema informa-
tizado e fornecendo cópias aos interessados; 

q) registrar, catalogar, classificar, atender consultas e fornecer có-
pias da legislação municipal; 

r) encaminhar às Secretarias Municipais cópia de legislação publi-
cada de interesse da área; 

s) elaborar e examinar minutas de Portaria, Decreto e Projetos 
de Lei; 

t) responder os requerimentos, indicações e pedidos de informa-
ções encaminhados pelo Legislativo Municipal; 

u) exercer o controle de Projetos de Lei, analisando-os e providen-
ciando seu encaminhamento à Câmara Municipal; 

v) controlar prazos legais de resposta a indicações, requerimentos, 
convocações e Projetos de Leis enviados pelo Legislativo; 

w) controlar prazos de apreciação, por parte da Câmara Municipal, 
de Projetos em regime de urgência e de apreciação de vetos do 
Prefeito Municipal a Projetos de Lei e de demais obrigações do 
Legislativo para com o Executivo; 

x) dar forma final a Decreto e Projetos de Lei; 

y) promover contatos, relações e articulações com liderança co-
munitárias; e

z)  acompanhar as reivindicações da comunidade, objetivando a 
melhoria da prestação de serviços públicos, encaminhando-as aos 
Órgãos componentes da Administração Municipal.

§ 2.º A Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, além 
do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de 
serviços, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

I - Assessoria de Comunicação; 

II - Assessoria Técnica; e

III - Ouvidoria Municipal.

seção I

Da assessorIa De ComunICação

Art. 44. A Assessoria de Comunicação vinculada diretamente a Se-
cretaria Municipal de Governo e Comunicação e têm por finalidade 
o desempenho de atribuições referentes à divulgação dos atos e 
atividades do Poder Executivo. 

§ 1.º Compete à Assessoria de Comunicação as seguintes compe-
tências privativas: 

a)  organizar entrevistas, conferências e debates para a divulgação 
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b) implementar o plano de estruturação da imagem institucional 
da Administração Municipal;

c) colaborar no processo de desenvolvimento de campanhas da 
Administração Municipal, funcionando como elo entre as Secreta-
rias Municipais;

d) preparar e executar a comunicação entre a Administração Mu-
nicipal e seus servidores, através de jornal interno e comunicados;

e) desenvolver projetos para programas de rádio;

f) estabelecer contatos com rádios da cidade e de outros Municí-
pios, com vista a divulgar matérias de interesse da Municipalidade;

g) supervisionar os trabalhos de editoração eletrônica do “pres-re-
lease” e de materiais de pequeno porte, como folder e folhetos, 
solicitados pelas Secretarias Municipais;

h) executar a divulgação eletrônica dos planos e programas de 
trabalho da Administração Municipal via internet; e

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção IV

serVIços De CerImonIal e relações pÚblICas

Art. 48. Os Serviços de Assessoria de Cerimonial e Relações Pú-
blicas estão diretamente subordinados a Assessoria de Comunica-
ção e têm como finalidade planejar, coordenar e executar ações 
relacionadas a cerimonial e a protocolo de eventos realizados pelo 
Prefeito ou Vice-Prefeito, ou que deles participem. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Cerimonial e Relações 
Públicas a execução dos seguintes serviços:

a) planejar e executar as atividades de cerimonial da Prefeitura 
Municipal; 

b) preparar a participação do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito 
ou de outros representantes do Executivo Municipal em ativida-
des de cerimonial e em eventos promovidos por outros órgão e 
entidades; 

c) assessorar o Prefeito Municipal nas recepções e visitas oficiais 
que envolvam protocolo e procedimentos especiais; 

d) orientar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e outras autorida-
des municipais quanto à indumentária, atitudes e procedimentos 
protocolares especiais; 

e) responder às correspondências sociais recebidas pelo Prefeito 
Municipal; 

f) planejar relações com público específico, através de congratu-
lações, flores, cartões, controle e valorização de notícias diárias, 
datas, eventos regionais e nacionais; e

g) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

seção II

assessorIa téCnICa

Art. 49. A Assessoria Técnica diretamente vinculada a Secretaria 
de Governo e Comunicação e têm como finalidade efetuar as ativi-
dades de assessoramento, acompanhamento, assistência técnica 
e auxiliar na elaboração e execução de projetos e serviços técnicos 
administrativos.

Parágrafo único. Compete a Assessoria Técnica a execução das 
seguintes atividades:

a) assessorar na elaboração e preparação de documentos;

b) assessorar no controle, registro e na conservação de documen-
tos, organizando o arquivo e assessorando, sempre que necessá-
rio, as consultas para o bom andamento das atividades;

coordenar, executar, divulgar e controlar os trabalhos de cobertura 
jornalística das atividades da Administração Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Assessoria de Imprensa 
a execução dos seguintes serviços:

a) realizar a cobertura jornalística de todas as áreas de atuação 
da Prefeitura, através de assessoramento jornalístico profissional;

b) elaborar diariamente o resumo das principais materiais dos jor-
nais, de interesse do Município, distribuindo às Secretarias Muni-
cipais;

c) elaborar diariamente um “press-release” com informações obje-
tivas sobre as atividades da Municipalidade, distribuindo à impren-
sa local e nacional;

d) revisar o material produzido, garantindo a qualidade dos textos; 
e

e) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

serVIços De assessorIa De ImaGem, som e tV

Art. 46. Os Serviços de Assessoria de Imagem e Som estão dire-
tamente subordinados à Assessoria de Comunicação e têm como 
finalidade promover o registro, através dos recursos disponíveis 
de imagem e som, dos eventos desenvolvidos pela Administração 
Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Assessoria de Imagem, 
Som e TV a execução dos seguintes serviços:

a) fazer a cobertura diária, jornalística e fotográfica das atividades 
do Gabinete do Prefeito e compromissos externos do Prefeito, vi-
sando a divulgação interna e externa;

b) gerenciar os serviços de fotografia, vídeo, sonorização e rádio;

c) registrar obras, serviços e demais atividades de interesse da 
Administração Municipal, através de todos ou outros recursos de 
produção audiovisual;

d) elaborar “clipping” para geração de relatórios analíticos, diários 
e mensais, sobre as matérias de interesse da Administração Mu-
nicipal;

e) efetuar a classificação, guarda e conservação do acervo audio-
visual produzido pela Administração Municipal;

f) divulgar o acervo audiovisual;

g) manter relacionamento com Arquivo Geral do Município;

h) realizar cobertura de sonorização nos eventos do Município e 
das Comunidades conforme requisitado;

i) organizar agendamento da sonorização; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção III

serVIços De assessorIa De ComunICação soCIal

Art. 47. Os Serviços de Assessoria de Comunicação Social estão 
diretamente subordinados à Assessoria de Comunicação e têm 
por finalidade promover campanhas de divulgação dos planos e 
programas de trabalho da Administração Municipal, com vistas a 
obter a colocação da população nos empreendimentos a serem 
realizados.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Assessoria de Comuni-
cação Social a execução dos seguintes serviços:

a) organizar entrevistas, conferências e debates para a divulgação 
de assuntos de interesse do Município;
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d) prestar informações às partes, orientando-as nos contatos com 
as repartições municipais, através da linha telefônica especial e na 
recepção do edifício sede da Administração Municipal;

e) receber e orientar as partes, prestando-lhes informações sobre 
o andamento de processos registrados pelo Serviço de Protocolo 
Geral;

f) distribuir os demais impressos de requerimento dos serviços 
prestados pelo Município na recepção do edifício sede da Adminis-
tração Municipal;

g) documentar-se convenientemente com dados de interesse ge-
ral para atendimento ao público e à Administração Municipal; e

h) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

II - dos serviços de recepção de informação de dados:

a) acolher, formalizar e sistematizar as reclamações dos munícipes 
a respeito dos serviços prestados, diretamente ou por intermédio 
de terceiros, da Administração Municipal; 

b) encaminhar os munícipes à Ouvidoria Municipal, se necessário; 

c) disponibilizar integralmente as respostas dos Órgãos compe-
tentes aos munícipes, pessoalmente, por telefone, e-mail, ou pelo 
correio;

d) manter cadastro sistematizado sobre dados das entidades com 
as quais as Secretarias Municipais se relacionam; 

e) elaborar periodicamente relatório de todas as reclamações, de-
núncias e sugestões formalizadas; 

f) proporcionar às lideranças comunitárias acesso mais democráti-
co junto aos diversos setores da Administração Municipal, agilizar 
o atendimento das solicitações formuladas pelas comunidades; 

g) promover pesquisas junto às comunidades, objetivando o le-
vantamento das demandas que possam ser utilizadas na elabora-
ção do orçamento popular; 

h) proporcionar um estreito relacionamento entre a administração 
municipal e os diversos setores da sociedade civil e organizada, 
movimentos comunitários, associações de moradores, sindicatos, 
igrejas e entidades assistenciais; 

i) desenvolver trabalhos em conjunto com as comunidades, bus-
cando o apoio de outras entidades e organizações, no sentido de 
garantir a operacionalização das ações propostas e favorecer a 
melhoria da qualidade de vida; 

j) acompanhar o andamento dos trabalhos Legislativos e atuar 
como referência de interlocução, junto à liderança de governo na 
Câmara Municipal; 

k) auxiliar o encaminhamento junto aos Órgãos da Administração 
Municipal, das questões de natureza parlamentar; e

l) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

Capítulo II

Da ControlaDorIa Geral Do munICípIo

Art. 51. Compete à Controladoria Geral do Município, como Órgão 
Central diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo, atuar de 
forma integrada com todos os planos e métodos que integram o 
Sistema de Controle Interno do Município, inclusive o sistema das 
Autarquias e Fundos Municipais.

Parágrafo único. Compete à Controladoria Geral do Município além 
das atribuições determinadas por Lei específica, as seguintes:

a) acompanhar, através de relatórios fornecidos pelas chefias com-
petentes, ou diretamente quando necessário, o controle da exe-
cução dos programas e da observância das normas que governam 
as atividades específicas dos Órgãos controlados e suas atividades 
auxiliares; 

c) acompanhar a elaboração dos projetos complementares, visan-
do a perfeita compatibilização dos mesmos;

d) interpretar leis, decretos, normas, portarias, circulares, regu-
lamentos e instruções de interesse do Executivo Municipal para 
divulgação, aplicação e assessoramento; 

e) assessorar no acompanhamento dos trâmites dos processos 
específicos de sua área de atuação, mantendo a chefia imediata 
informada e, quando autorizado, adotar providências de interesse 
do Executivo Municipal para solução dos problemas; e

f) desempenhar com eficiência e probidade outras atividades cor-
relatas as suas atribuições e aquelas solicitadas pela chefia ime-
diata.

seção III

Da ouVIDorIa munICIpal

Art. 50. A Ouvidoria Municipal é um órgão, ligado diretamente a 
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação e têm como fi-
nalidade garantir aos munícipes o pleno exercício de seus direitos 
como cidadãos, das ações e omissões lesivas a seus interesses, 
provindas dos servidores municipais, bem como aprimorar e sane-
ar a Administração Pública Municipal, com o olhar externo sobre 
ação pública. 

§ 1.º Compete a Ouvidoria Municipal: 

a) manter cadastro sistematizado sobre dados das entidades com 
as quais as Secretarias Municipais se relacionam; 

b) realizar o diligenciamento das reivindicações e sugestões, pro-
movendo o retorno das respostas, soluções e informações, em 
prazo a ser determinado pelo Executivo Municipal; 

c) elaborar relatórios mensais, por localidades, das demandas e 
sugestões da população, encaminhando-os às Secretarias, após 
conhecimento, análise e autorização da chefia imediata; 

d) atender as necessidades da sociedade civil organizada, auxi-
liando o encaminhamento de suas demandas junto aos Órgãos 
municipais; 

e) mediar quando solicitado, eventuais conflitos de interesses en-
tre setores da sociedade civil e Órgãos públicos municipais; 

f) assessorar a institucionalização formal de movimentos sociais; 

g) garantir que informações relevantes cheguem ao Chefe Do Po-
der Executivo, periodicamente através de relatórios, quando sentir 
necessidade ou quando for solicitado a fazê-lo; 

h) manter um estreito relacionamento entre as entidades, organi-
zações e administração pública; 

i) definir programas e projetos, favorecendo a interação entre a 
Administração Municipal e Comunidades, proporcionando a parti-
cipação da população no seu próprio processo de desenvolvimen-
to, diminuindo o nível de dependência, melhorando a qualidade de 
vida das comunidades e o resgate da sua cidadania; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

§ 2.º Compete ainda a Ouvidoria Municipal a execução dos seguin-
tes serviços:

I - dos serviços de atendimento ao munícipe: 

a) solicitar aos diversos Órgãos da Administração Municipal, direta 
e indireta, dados e informações sobre serviços prestados diaria-
mente aos munícipes visando à centralização do sistema de in-
formações;

b) receber, através de linha telefônica especial, as reivindicações 
dos munícipes e encaminhá-las aos Órgãos responsáveis pelo 
atendimento da solicitação;

c) informar aos munícipes quanto ao atendimento da sua reivindi-
cação, através da linha telefônica especial;
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Art. 53. A Controladoria Geral do Município, para execução de seus 
serviços, compõe-se da seguinte estrutura, diretamente subordi-
nada ao respectivo titular:

I - Coordenadoria Técnica de Contabilidade;

II - Coordenadoria Técnica de Auditoria; e 

III - Coordenadoria Administrativa. 

Art. 54. Compete à Coordenadoria Técnica de Contabilidade: 

a) planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades dos 
serviços contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário da Admi-
nistração Pública Municipal Direta e Indireta: 

b) avaliar e apresentar diagnóstico dos sistemas de controle inter-
no contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário da Administra-
ção Pública Municipal Direta e Indireta, oferecendo solução para 
os problemas detectados; 

c) auditar os serviços de registro de receita orçamentária, extraor-
çamentária, operações de crédito e outros ingressos financeiros; 

d) acompanhar a elaboração da legislação orçamentária do Mu-
nicípio e sua efetiva execução, cumprimento de metas fiscais e 
demais normas do direito financeiro e de Gestão Fiscal, na forma 
da legislação em vigor; e

e) exercer outras atividades correlatas às atribuições da Contro-
ladoria Geral do Município no que se refere a assuntos contáveis, 
financeiros, patrimoniais e, orçamentário do Município. 

Art. 55. Compete à Coordenadoria Técnica de Auditoria: 

a) vistoriar a efetiva execução dos contratos, convênios, ajustes e 
termos de parcerias firmados pelo Município que envolvam recur-
sos do erário; 

b) efetuar diligências, quando necessário, para averiguações de 
denúncias ou de notícias de supostas irregularidades praticadas 
por Órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundos, ou Entida-
des privadas que recebam direta ou indiretamente recursos públi-
cos municipais; 

c) conferir informações prestadas pelos diversos Órgãos da Ad-
ministração Pública Direta, Indireta, Fundos ou quaisquer Entida-
des que recebam recursos do Município a título de subvenções, 
auxílios, contribuições ou quaisquer outras formas de repasse de 
valores do erário às entidades públicas ou privadas;

d) proceder à análise de processos admissionais de pessoal, bem 
como, os processos de aposentadoria de servidores, antes de se-
rem remetidos a registro junto ao Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo; e

e) exercer quaisquer outras atividades de auditoria visando o cum-
primento das normas e princípios legais e constitucionais que re-
gem a Administração Pública. 

Art. 56. Compete à Coordenadoria Administrativa:

a) acompanhar e realizar os serviços administrativos da Contro-
ladoria;

b) administrar a agenda da Controladoria;

c) atender o público interno e externo;

d) providenciar as comunicações oficiais da Controladoria;

e) desenvolver as atividades relacionadas à gestão de contratos;

f) controlar e executar procedimentos administrativos relativos à 
capacitação dos servidores da Coordenadoria;

g) providenciar a requisição de Suprimento de Fundos e outras 
despesas inerentes a Controladoria;

h) desenvolver, executar e acompanhar, junto aos servidores da 
Controladoria, projetos voltados ao aperfeiçoamento de procedi-
mentos e rotinas de sua área de atuação;

b) fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e a guarda dos bens 
do Município pelos Órgãos próprios do sistema de contabilidade, 
finanças, almoxarifado e patrimônio, procedendo ou promovendo 
a realização de auditorias quando necessário; 

c) participar da elaboração das propostas do plano plurianual, das 
diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais; 

d) vistoriar o sistema de controle de bens patrimoniais móveis e 
imóveis do Município; 

e) analisar a aplicação das subvenções e renúncias de receitas; 

f) integrar as informações nos diversos sistemas de controle da 
Administração Pública visando gerar subsídios para tomada de de-
cisões pelo Governo Municipal; 

g) acompanhar a execução orçamentária do Município procedendo 
a levantamento e análises quanto à efetiva aplicação dos recursos 
financeiros do Município, especialmente no que se refere aos limi-
tes constitucionais em saúde, educação, e despesa com pessoal; 

h) proceder à análise administrativa dos Órgãos da administração 
direta e das entidades da administração indireta do Município; 

i) promover o desenvolvimento dos recursos humanos e realizar 
pesquisas com vistas ao aperfeiçoamento dos serviços municipais; 

j) examinar, registrar e controlar juntamente com os Órgãos com-
petentes do Governo Municipal, os contratos, convênios e ope-
rações a serem realizadas pelo Município, que envolvam matéria 
financeira e que impliquem o comprometimento de recursos do 
erário; 

k) exercer a auditoria operacional, administrativa, orçamentária, 
financeira, patrimonial e contábil nos Órgãos e entidades do Poder 
Executivo, ou promover sua realização quando necessário, bem 
como, requisitar perícias e outros procedimentos de análises de 
problemas detectados ou de supostas irregularidades encontradas 
nos diversos Órgãos da administração pública municipal;

l) avaliar a política tributária, financeira, contábil e previdenciária 
do Município, quanto ao seu aspecto legal, formal e econômico, 
visando modernização e segurança de sua gestão; e

m) exercer outras atividades atinentes à perfeita integração do 
Sistema de Controle Interno do Município. 

Art. 52. As atividades da Controladoria Geral do Município serão 
exercidas através do Gabinete do Controlador Geral, ao qual com-
petem as seguintes atribuições: 

a) orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos e as atividades 
no seu âmbito de atuação; 

b) articular-se com Órgãos e entidades públicas ligadas à função 
de sua responsabilidade; 

c) propor o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho desenvol-
vidos; 

d) determinar com o consentimento do Prefeito Municipal a reali-
zação de auditorias no âmbito da Administração Direta e Indireta 
e quando solicitado por autoridade competente, a realização de 
auditorias especiais; 

e) determinar a realização de perícias;

f) solicitar, quando oportuno, laudos técnicos a Órgãos ou profis-
sionais especializados; 

g) requerer confirmações de saldos bancários, extratos, contas e 
outras informações aos Órgãos e entidades auditadas; 

h) examinar, aprovar e encaminhar os pareceres, relatórios e certi-
ficados oriundos de auditorias da Administração Direta e Indireta; 

i) pronunciar-se sobre cumprimento de obrigações assumidas pe-
los licitantes para efeito de devolução de garantias; e

j) interagir com todos os Órgãos da Administração Pública Muni-
cipal, visando à integração dos Sistemas de Controle Interno do 
Poder Executivo. 
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Órgãos que compõem o sistema administrativo municipal;

b) elaborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Prefeito e 
pelos demais Órgãos da administração municipal;

c) analisar a legalidade e constitucionalidade e redigir projetos de 
leis, decretos, regulamentos, vetos, justificativas e outros docu-
mentos de natureza jurídica;

d) defender em juízo, ou fora dele, os direitos e interesse do Mu-
nicípio;

e) executar ou coordenar a cobrança judicial da dívida ativa do 
Município;

f) examinar e aprovar os editais e convites licitatórios e termos de 
contratos , convênios e ajustes celebrados pelo poder executivo;

g) exercer outras atividades burocráticas e correlatas que lhe fo-
rem cometidas pela chefia imediata;

h) examinar a constitucionalidade dos autógrafos de leis submeti-
dos a sanção do Poder Executivo;

i) representar e defender o Município em qualquer instância judi-
cial , nas causas em que for autor, réu, assistente, ou por qual-
quer forma, interessado, usando de todos os recursos legalmente 
permitidos, podendo propor ações e acompanhá-las até a última 
instância;

j) promover a desapropriação amigável ou judicial dos bens decla-
rados de utilidade pública ou de interesse social;

k) elaborar informações em processos de Mandado de Segurança;

l) minutar convênios, acordos, contratos e outros documentos que 
envolvam matéria jurídica;

m) acompanhar a edição de toda legislação de interesse do Mu-
nicípio;

n) pronunciar por meio de informação e parecer escrito, sobre 
processos de questões que lhe forem submetidos pelo Prefeito ou 
pelos Secretários Municipais; 

o) elaborar relatório quadrimestral das atividades da Procuradoria 
e encaminhá-lo ao Prefeito;

p) adotar as providências de ordem jurídica, sempre que as me-
didas lhe pareçam reclamadas pelo interesse público ou pela boa 
aplicação da legislação em vigor;

q) controlar a contagem e vencimento dos prazos judiciais; e

r) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

Art. 59. A Procuradoria Geral do Município tem como titular o Pro-
curador-Geral, nomeado pelo Prefeito Municipal, escolhido dentre 
Advogados de notável saber jurídico, reputação ilibada, com ex-
periência em Administração Pública, dos preceitos legais contidos 
na Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha e demais 
legislação vigente.

Art. 60. A Procuradoria Geral do Município, para execução de seus 
serviços, compõe-se da seguinte estrutura, diretamente subordi-
nada ao respectivo titular:

I - Coordenadoria da Procuradoria Judiciária e Trabalhista

a) Serviços de Procuradoria Judiciária; e

b) Serviços de Procuradoria de Assuntos Trabalhistas.

II - Coordenadoria da Procuradoria de Apoio Técnico-Administra-
tivo 

a) Serviços de Procuradoria de Apoio Técnico-Administrativo.

III - Coordenadoria da Procuradoria Fiscal, Tributária e Ambien-
talista 

a) Serviços de Procuradoria Fiscal e Tributária; e

b) Serviços de Procuradoria Ambientalista.

i) exercer o controle dos materiais e bens patrimoniais de respon-
sabilidade da Controladoria;

j) apoiar a organização de eventos realizados pela Controladoria;

k) assistir ao Controlador, no desempenho de suas atribuições, 
em matéria técnica e administrativa, fornecendo informações e 
subsídios às decisões;

l) acompanhar os controles administrativos internos da área-meio 
da Controladoria Geral; 

m) elaborar o plano de ação anual e relatórios de atividades da 
Controladoria Geral do Município; 

n) organizar e manter a coleção de publicações, periódicos e de-
mais textos de Leis e normas técnicas, objeto de consultas pela 
equipe técnica e de apoio técnico; e

o) desempenhar outras atribuições correlatas.

Art. 57. Compete aos demais servidores lotados na Controladoria 
Geral do Município, além das atribuições de seus cargos: 

a) prestar assistência ao Controlador Geral e Coordenadores em 
todos os atos de sua competência; 

b) realizar trabalhos de apoio às atividades-fim, através de servi-
ços de digitação, pesquisas, organização e arquivamento de do-
cumentos e demais atividades compatíveis ao adequado funciona-
mento da Controladoria Geral; 

c) supervisionar as atividades das unidades da Controladoria Ge-
ral; 

d) receber e registrar o fluxo de documentos, processos e demais 
tipos de requisições pertinentes à Controladoria Geral; 

e) providenciar a requisição, organização e provimento de mate-
riais de trabalho para o funcionamento da Controladoria; 

f) proceder ao controle da escala de férias e frequência dos servi-
dores da Controladoria Geral; e

g) exercer outras atividades atinentes à Função de Assistência no 
exercício das atribuições da Controladoria Geral do Município e 
respectivas Coordenações que a integram. 

Capítulo III

Da proCuraDorIa Geral Do munICípIo

Art. 58. A Procuradoria Geral do Município é o Órgão diretamente 
ligado ao Chefe do Poder Executivo, que representa, como Ad-
vocacia Geral do Município, judicialmente e extra judicialmente, 
cabendo-lhe nos termos da lei ordinária que dispuser sobre a sua 
organização e o seu funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo, e, privativamente, a 
execução da dívida ativa de natureza tributária, sobre a égide dos 
princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses pú-
blicos; a emissão de pareceres jurídicos, quando solicitados, sobre 
matérias de interesse da Administração Municipal; opinar sobre a 
redação de contratos e demais atos oficiais elaborados pelo Muni-
cípio e sobre Projetos de Leis a serem encaminhados ao Legislati-
vo Municipal; a cobrança judicial da dívida ativa; o processamento 
das medidas judiciais cabíveis decorrentes de atos originários do 
poder de polícia do Município; a iniciativa das medidas judiciais 
cabíveis decorrentes da defesa e proteção do patrimônio do Mu-
nicípio; assessoramento ao Prefeito nos atos relativos a desapro-
priação, alienação e aquisição de bens móveis e imóveis; partici-
par de inquéritos administrativos; o assessoramento ao Prefeito 
Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição 
lhe forem cometidos; e o fornecimento de dados e informações a 
fim de subsidiar o processo decisório.

Parágrafo único. Compete à Procuradoria Geral do Município os 
seguintes serviços:

a) assessorar ao Prefeito no estudo, interpretação e solução das 
questões jurídico-administrativas e assessoramento jurídico aos 



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 115

seção II

Da CoorDenaDorIa Da proCuraDorIa De apoIo téCnICo aDmInIstratIVo

Art. 62. A Coordenadoria da Procuradoria de Apoio Técnico-Ad-
ministrativo diretamente subordinado à Procuradoria Geral do 
Município têm como finalidade defender os direitos e interesses 
jurídicos e administrativos do Município.

Parágrafo único. Compete a Coordenadoria da Procuradoria de 
Apoio Técnico-Administrativo quanto aos Serviços de Procuradoria 
de Apoio Técnico - Administrativo:

a) promover assessoria na elaboração de minutas de convênios e 
contratos em que o Município for parte interessada;

b) examinar anteprojetos de leis, portarias e projetos de regula-
mentos e instruções a serem baixados pelo Executivo Municipal;

c) emitir pareceres sobre assuntos administrativos submetidos à 
sua apreciação;

d) assessorar a elaboração de minutas de escrituras e de contratos 
administrativos relacionados com aquisição e alienação de imóveis 
da municipalidade;

e) pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em 
vigor na área administrativa;

f) manter coletânea atualizada da legislação, doutrinas e jurispru-
dências sobre assuntos de interesse do Município, relativos a área 
administrativa;

g) propor atualizações nos estatutos municipais dos servidores da 
educação, saúde e administração geral; 

h) emitir pareceres nos processos de pessoal;

i) emitir pareceres nos processos de aposentadoria;

j) emitir pareceres nos processos de licitação; e

k) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção III

Da CoorDenaDorIa Da proCuraDorIa FIsCal, trIbutárIa e ambIentalIsta

Art. 63.A Coordenadoria da Procuradoria Fiscal, Tributária e Am-
bientalista diretamente subordinada à Procuradoria Geral do Mu-
nicípio têm como finalidades programar, coordenar, executar e 
supervisionar as atividades relativas às obrigações tributárias e 
fiscais, bem como assessorar juridicamente a elaboração e imple-
mentação da política ambiental e de saneamento do Município, 
visando promover a proteção, conservação e melhoria da qualida-
de de vida da população, bem como o uso e ocupação do solo de 
maneira geral.

§1.º Compete a Coordenadoria da Procuradoria Fiscal, Tributária 
e Ambientalista quanto aos Serviços da Procuradoria Fiscal e Tri-
butária:

a) fiscalizar quanto ao cumprimento do Código Tributário e quanto 
ao cumprimento das leis e regulamentos fiscais;

b) coordenar a elaboração e execução de uma política tributária 
para a administração municipal;

c) estabelecer os parâmetros da tributação Municipal junto a Se-
cretaria Municipal de Finanças;

d) supervisionar as publicações quanto as obrigações fiscais do 
Município;

e) promover o ajuizamento da dívida ativa e demais créditos do 
Município cobráveis em execução;

f) assessorar a Secretaria Municipal de Finanças, quanto às infor-
mações sobre cálculos e cobrança, créditos e controle de arreca-
dação da dívida ativa do Município;

g) manter coletânea atualizada da legislação, doutrina e 

IV - Serviços de Apoio Administrativo; e

V - Consultoria Jurídica.

seção I

Da CoorDenaDorIa Da proCuraDorIa juDICIárIa e trabalhIsta

Art. 61. A Coordenadoria da Procuradoria Judiciária e Trabalhista 
diretamente subordinada à Procuradoria Geral do Município têm 
como finalidade tratar dos assuntos relacionados à representação 
do Município perante qualquer instância,à área de Recursos Hu-
manos, bem como analisar as reivindicações dos servidores públi-
cos municipais.

§ 1.º Compete a Coordenadoria da Procuradoria Judiciária e Tra-
balhista quanto aos Serviços de Procuradoria Judiciária:

a) exercer a representação judicial do Município de São Gabriel da 
Palha, na forma estabelecida em lei;

b) oficiar, no interesse do Município, aos Órgãos do Judiciário e do 
Ministério Público;

c) examinar ordens e sentenças judiciais e orientar o Prefeito Mu-
nicipal e as Secretarias Municipais quanto ao seu exato cumpri-
mento;

d) ajuizar as ações e defender os interesses do Município perante 
qualquer juízo ou tribunal e ainda perante qualquer instância ad-
ministrativa;

e) promover através de mecanismos próprios, a uniformização da 
defesa do Município nas demandas em que este for parte;

f) controlar os prazos e as providências tomadas com relação aos 
processos judiciais nos quais o município seja parte interessada;

g) coligir elementos de fato e de direito e preparar, em regime de 
urgência, as informações que devam ser prestadas em mandados 
de segurança;

h) emitir pareceres sobre questões jurídicas em processos que 
versem sobre o interesse da Municipalidade;

i) propiciar a unificação de pareceres sobre questões jurídicas e 
fiscais e de interpretação sobre as quais haja controvérsia;

j) compatibilizar seus procedimentos, sempre que possível e na 
defesa do interesse do Município, com as diretrizes adotadas pelo 
Estado e pela União;

k) dirigir a Procuradoria Judiciária do Município, orientando, super-
visionando, coordenando e fiscalizando suas atividades;

l) manter coletânea atualizada da legislação, doutrinas e jurispru-
dências sobre assuntos de interesse do Município, relativos à área 
Judiciária; e

m) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§ 2.º Compete a Coordenadoria da Procuradoria Judiciária e Tra-
balhista quanto aos Serviços de Procuradoria de Assuntos Traba-
lhistas:

a) responder às consultas jurídicas dos servidores de todas as 
áreas, inquéritos e processos administrativos;

b) assessorar diretamente o Departamento de Recursos Humanos 
da Administração Municipal;

c) fornecer informações trabalhistas;

d) fornecer certidões referentes a quaisquer assuntos jurídicos 
que se fizerem necessários;

e) manter coletânea atualizada da legislação, doutrinas e jurispru-
dências sobre assuntos de interesse do Município, relativos à área 
trabalhista; e

f) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.
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h) controlar prazos judiciais; e

i) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

seção V

Da ConsultorIa juríDICa

Art. 65. A Consultoria Jurídica é um órgão de Assessoramento 
vinculado à Procuradoria Geral do Município e têm como âmbito 
de suas ações a emissão de pareceres jurídicos, e especialmente 
compete desenvolver as atividades de forma consultiva, no auxílio 
à Procuradoria Geral.

Parágrafo único. Compete à Consultoria Jurídica as seguintes atri-
buições:

a) coligir legislação e jurisprudência de interesse do Município;

b) assessorar o Procurador Geral e o Chefe do Poder Executivo 
Municipal, no estudo, interpretação, solução de questões jurídicas, 
elaboração de projeto de lei e decretos municipais;

c) opinar sobre contratos e convênios firmados pelo Município;

d) elaborar estudos e preparar informações por solicitação ao Pro-
curador Geral;

e) assistir ao Chefe do Poder Executivo Municipal no controle da 
legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou 
já efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua 
coordenação;

f) exercer outras atividades compatíveis com a função, de confor-
midade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais 
seja expressamente designado atender a consultas, no âmbito ad-
ministrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo 
Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso;

g) revisar e atualizar a legislação municipal;

h) observar as normas federais e estaduais que possam ter impli-
cações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, 
e providenciar na adaptação desta; e

i) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas.

título V

ÓrGãos De aDmInIstração Geral

seCretarIas De natureza Instrumental ou meIo

Capítulo I

Da seCretarIa munICIpal De aDmInIstração

Art. 66. A Secretaria Municipal da Administração é o órgão liga-
do diretamente ao Chefe do Poder Executivo, ao qual incumbe 
exercer as atividades relacionadas à prestação de serviços-meios, 
necessários ao funcionamento regular das unidades da estrutura 
organizacional da Prefeitura, padronizando e racionalizando equi-
pamentos, materiais e procedimentos; a coordenação dos assun-
tos de política de recursos humanos, seu provimento e movimen-
tação; a administração patrimonial; administração de materiais; 
redigir em conjunto com a Procuradoria Geral do Município Proje-
tos de Leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, bem 
como convênios, acordos e contratos de todos os Órgãos da admi-
nistração direta; efetuar a padronização, elaboração, reprodução 
e controle de documentos e atos oficiais, sua rota administrativa 
e encaminhamento para publicação; estudo e acompanhamento 
das ações administrativas e seus registros, mediante permanente 
modernização administrativa e de organização, sistemas e méto-
dos; implantação, supervisão e realimentação do Plano Diretor 
de Informática e o estabelecimento de seus programas e apli-
cativos; definição das diretrizes gerais para a elaboração, execu-
ção, controle e supervisão dos planos, programas e projetos da 

jurisprudência sobre assuntos de interesse do Município, relativos 
a área Fiscal e Tributária; e

h) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§2.º Compete a Coordenadoria da Procuradoria Fiscal, Tributária e 
Ambientalista quanto aos Serviços da Procuradoria Ambientalista:

a) exercer a representação judicial do Município concernente ao 
cumprimento de leis e posturas municipais sobre obras, constru-
ções, loteamentos e uso do solo;

b) promover a sistematização das normas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, preparando sua coletânea;

c) fiscalizar quanto ao cumprimento do Código Ambiental Muni-
cipal;

d) fornecer subsídios às Secretarias temáticas para a elaboração 
de instrumentos executivos e de controle de acordo com estudos 
realizados quanto a adoção de medidas de natureza jurídica, em 
decorrência da legislação ambiental federal, estadual ou de juris-
prudência firmada;

e) promover medidas judiciais e administrativas de responsabiliza-
ção dos causadores de poluição ou degradação ambiental;

f) promover elaboração e revisão permanente das normas de pos-
turas ambientais, compatibilizadas com o plano diretor;

g) preparar minutas de instrumentos legais para a criação e desa-
propriação de áreas de interesse ambiental;

h) supervisionar as publicações oficiais quanto à legalidade am-
biental;

i) assessorar juridicamente quanto às exigências para obtenção 
de recursos;

j) efetuar análise de documentos e processos, emitir parecer e 
elaborar documentos jurídicos pertinentes a sua área de atuação;

k) visando ao aprimoramento técnico-jurídico do Município, man-
ter intercâmbio com outras prefeituras, universidades, institutos 
de pesquisa e Órgãos especializados; e

l) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção IV

Dos serVIços De apoIo aDmInIstratIVo

Art. 64. Os Serviços de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral 
diretamente subordinado a Procuradoria Geral do Município têm 
como finalidade o desenvolvimento das atividades inerentes à 
área de administração geral.

Parágrafo único. Quanto aos Serviços de Apoio Administrativo da 
Procuradoria Geral, compete as seguintes atribuições: 

a) registrar e controlar os processos em tramitação na 
Procuradoria Geral;

b) b) redigir e preparar toda a correspondência da Procu-
radoria Geral;

c) c) elaborar, registrar e controlar todos os expedientes 
relativos aos atos oficiais do Prefeito Municipal;

d) distribuir, controlar, registrar e arquivar a correspondência ex-
pedida e recebida;

e) selecionar informações sobre leis e projetos Legislativos fede-
rais, estaduais e municipais de interesse da prefeitura;

f) manter atualizada a legislação e todo e qualquer assunto de 
natureza jurídica de interesse do Município;

g) receber, conferir, classificar, codificar, conservar e guardar livros 
e revistas e outros documentos de interesse da Procuradoria Ge-
ral;
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seção I

Do Departamento aDmInIstratIVo

Art. 67. O Departamento Administrativo é um órgão diretamente 
ligado à Secretaria Municipal de Administração e têm por finali-
dade supervisionar os serviços de comunicação, protocolo geral, 
portaria, arquivo geral, patrimônio, segurança patrimonial, teleco-
municações, atendimentos ao munícipe; coordenar e controlar os 
serviços de reprodução de documentos de interesse da Adminis-
tração Municipal e do público em geral e coordenar a utilização das 
máquinas reprográficas descentralizadas; vistoriar a execução dos 
serviços de limpeza e copa das instalações do Prédio Municipal; 
transporte de pessoas da administração exclusivo em serviço, bem 
como supervisionar as demais áreas de sua atuação; supervisionar 
as atividades de conservação e manutenção dos bens e equipa-
mentos de propriedade do Município, providenciando consertos e 
reparos, quando necessários.

Parágrafo único. Compete ao Departamento Administrativo:

a) manter em operação os serviços telefônicos da Administração 
Municipal e dar assistência e colocação às unidades administrati-
vas descentralizadas quanto à manutenção de seus próprios ser-
viços telefônicos;

b) controlar e operar os serviços de telefonia interna e externa do 
Prédio Municipal;

c) efetuar o controle e aprovações das contas telefônicas da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha;

d) providenciar o ressarcimento de ligações interurbanas particu-
lares e manter atualizado o cadastro de telefones e ramais;

e) efetuar a atualização do cadastro de telefones e ramais da Pre-
feitura;

f) divulgar, no âmbito da Administração Municipal, o cadastro de 
telefones e ramais;

g) realizar estudos visando a melhor alocação das linhas e ramais 
telefônicos disponíveis;

h) acompanhar os serviços de manutenção do equipamento tele-
fônico; 

i) executar os serviços de recebimento, distribuição e postagem 
da documentação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha;

j) registrar e distribuir, processos, ofícios, comunicações internas e 
correspondências em geral, recebidos ou expedidos pelos Órgãos 
da Administração Municipal e acompanhar o seu andamento;

k) fiscalizar a observação dos prazos regulamentares para a trami-
tação de processos;

l) receber e distribuir as correspondências externas encaminhadas 
aos diversos Órgãos da Administração Municipal;

m) providenciar a expedição de documentos dos demais Órgãos 
da Administração Municipal, através dos Correios e Telégrafos;

n) supervisionar o Serviço de Atendimento ao Munícipe;

o) organizar e efetuar manutenção dos quadros de informações 
do Município;

p) supervisionar a utilização das máquinas reprográficas descen-
tralizadas; 

q) receber e conferir relatórios mensais de cópias reprográficas;

r) atestar faturas da empresa fornecedora dos serviços de repro-
grafia;

s) executar atividades de conservação de bens patrimoniais, solici-
tando os consertos e reparos que se fizerem necessários;

t) promover inspeção periódica do edifício sede para averiguar a 
necessidade de conservação ou recuperação das instalações; 

u) aprovar e controlar as contas de água e luz do faturamento 
geral da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha;

administração; o assessoramento ao Prefeito Municipal nos assun-
tos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos 
e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o 
processo decisório, a prestação dos serviços administrativos da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha que garantirão a im-
plementação das atividades-fim. 

§ 1.º Compete à Secretaria Municipal de Administração as seguin-
tes atribuições: 

a) contribuir, coordenar e cumprir a formulação do Plano de Ação 
do Governo Municipal e os programas gerais e setoriais inerentes 
à Secretaria; 

b) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes do governo; 

c) promover um processo sistemático de planejamento e norma-
tização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; 

d) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria; 

e) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculadas a prazos e políticas para sua consecução; 

f) promover a integração com Órgãos e entidades da Adminis-
tração pública e iniciativa privada, objetivando o cumprimento de 
atividades setoriais; 

g) propor políticas sobre a administração de pessoal; 

h) administrar o Plano de Cargos e Salários; 

i) dispor sobre a organização do regime de previdência social dos 
servidores municipais; 

j) programar e gerenciar as atividades de recrutamento, seleção, 
registro e controle funcionais, pagamento e demais atividades re-
lativas ao pessoal da Prefeitura; 

k) organizar e coordenar programas e atividades de capacitação e 
desenvolvimento dos recursos humanos da Prefeitura; 

l) relacionar-se com os Órgãos representativos dos servidores mu-
nicipais; 

m) promover a inspeção da saúde dos servidores para efeito de 
admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais e a divulga-
ção de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho 
no ambiente da Prefeitura; 

n) elaborar e implantar normas e controles referentes à adminis-
tração do material e do patrimônio da Prefeitura; 

o) implantar normas e procedimentos para o processamento de 
licitações destinadas a efetivar compras e contratação de serviços 
necessários às atividades da Prefeitura; 

p) elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimen-
to, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento 
dos processos e documentos em geral que tramitam na Prefeitura; 

q) coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral; e

r) assessorar os Órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos 
referentes a pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações admi-
nistrativas.

§ 2.º A Secretaria Municipal da Administração, além do Gabinete 
do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços:

I - Departamento Administrativo; 

II - Departamento de Recursos Humanos; 

III - Departamento de Compras e Contratos; 

IV - Departamento de Licitações; 

V - Departamento de Almoxarifado Central; 

VI - Departamento de Controle Patrimonial; e

VII - Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação.
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ao Departamento Administrativo têm como finalidade executar o 
recebimento, classificação, catalogação, guarda e conservação de 
processos e documentos da Administração Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Arquivo Geral:

a) formular diretrizes e normas para o funcionamento sistêmico 
das atividades arquivísticas no âmbito do Município;

b) desenvolver o plano de funcionamento do arquivo, de acordo 
com as normas de destinação estabelecidas para as diversas uni-
dades administrativas;

c) efetuar o arquivamento dos processos encerrados pelos vários 
Órgãos da Prefeitura, bem como o armazenamento de informa-
ções independentes de seu suporte, de acordo com as tabelas de 
temporalidade;

d) providenciar o cadastramento do ementário informatizado de 
Leis, Decretos, Portarias e Mensagens da Legislação Municipal, 
emitindo relatórios periódicos, atendendo as consultas ao sistema 
e fornecendo cópia da Legislação aos interessados;

e) manter e conservar publicações especializadas no âmbito da 
História, da Administração, da Arquivologia e outras áreas afins;

f) processar tecnicamente os documentos de origem privada que 
forem depositados no Arquivo;

g) desenvolver o plano de trabalho de racionalização do Arquivo;

h) atender, de acordo com as normas estabelecidas, os pedidos 
de remessa de processos e demais documentos sob sua guarda;

i) coordenar-se com a Secretaria Municipal de Educação visando 
o aproveitamento e conservação dos documentos administrativos 
de valor histórico;

j) dar arquivamento especial aos documentos históricos do Mu-
nicípio;

k) coordenar o processo de incineração de papéis de trabalho des-
necessários;

l) manter arquivo corrente para a documentação financeira e fiscal 
durante cinco anos; e

m) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

subseção III

Dos serVIços De seGurança patrImonIal

Art. 71. Os Serviços de Segurança Patrimonial diretamente su-
bordinado ao Departamento Administrativo têm como finalidade 
executar os serviços de guarda e vigilância patrimonial dos bens 
móveis e imóveis do Município.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Segurança Patrimonial:

a) exercer a vigilância permanente na parte interna e externa do 
edifício sede do Município e dos demais locais onde se situam as 
unidades administrativas descentralizadas do Município;

b) controlar o quadro de chaves das dependências do edifício sede 
do Município e dos demais locais onde se situam as unidades ad-
ministrativas descentralizadas do Município;

c) proceder ao hasteamento e arreamento das bandeiras do edifí-
cio sede do Município e onde mais se fizer necessário;

d) manter a vigilância patrimonial das áreas de lazer administra-
das pelo Município.

e) colaborar com as tarefas atribuídas à Defesa Civil na ocorrência 
de calamidades e/ou sinistros;

f) impedir a destruição da arborização pública, dos monumentos 
e edificações de valor paisagístico e histórico sob a guarda do 
Município;

g) orientar a equipe de vigilância no que se refere à sua relação 
com o cidadão e comunidade, avaliando o seu grau de disciplina e 

v) providenciar a ligação e desligamento de água e luz dos pró-
prios municipais, bem como pontos de água e luz para eventos 
culturais e esportivos que venham a ser realizados no Município;

w) promover constante avaliação de gastos sobre as contas de 
água e luz do Município para evitar pagamentos indevidos;

x) elaborar mapas demonstrativos mensais de consumo de ener-
gia elétrica e de água dos próprios municipais;

y) providenciar a ligação e desligamento das chaves elétricas no 
início e término dos trabalhos do edifício sede e em outras áreas 
de sua atuação;

z) estabelecer e executar medidas de prevenção contra incêndio;

aa) programar, organizar e fiscalizar a execução dos serviços de 
limpeza e conservação do edifício sede da Administração Munici-
pal;

bb) supervisionar os serviços de copa do edifício sede da Adminis-
tração Municipal;

cc) supervisionar depósitos de materiais de limpeza e manutenção 
predial;

dd) fazer vistorias nos próprios municipais, observando a necessi-
dade de reforma e conservação, em conjunto com a área afim; e

ee) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

Art. 68. O Departamento Administrativo para a execução de suas 
atribuições, compõe-se da seguinte estrutura de serviços:

I - Serviços de Protocolo Geral;

II - Serviços de Arquivo Geral;

III - Serviços de Segurança Patrimonial;

IV - Serviços Gerais; e

V - Serviços de Telefonia.

subseção I

  serVIços De protoColo Geral

Art. 69. Os Serviços de Protocolo Geral diretamente subordinado 
ao Departamento Administrativo têm como finalidade organizar o 
recebimento, a classificação, a numeração, a distribuição e o con-
trole da movimentação dos documentos e papéis encaminhados 
pelo público à Prefeitura e daqueles que tramitam entre as diver-
sas unidades da Administração Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Protocolo Geral:

a) manter atualizados e fornecer informações sobre a localização 
dos processos em tramitação;

b) autuar, registrar e cadastrar todo o documento de origem exter-
na e interna, garantindo ao documento numeração própria, hora e 
data de protocolização;

c) verificar o atendimento às condições gerais estabelecidas para 
o recebimento de documentos e petições na Prefeitura e providen-
ciar a devolução daqueles que não atendem a essas condições;

d) instruir o público quanto às exigências, orientando o preenchi-
mento de requerimento, quando necessário;

e) assegurar a preservação dos processos e documentos em tra-
mitação contra a ação do tempo e do manuseio; e

f) organizar o arquivo de processos que estejam aguardando os 
interessados.

subseção II

Dos serVIços De arquIVo Geral

Art. 70. Os Serviços de Arquivo Geral diretamente subordinado 
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telefônico;

h) interagir com todos os Órgãos da Administração Municipal pre-
sentes no sistema, e encaminhar sugestões ligadas à melhoria das 
informações e orientações a serem disponibilizadas aos cidadãos;

i) gerenciar o tráfego, emitindo relatórios periódicos para retra-
tar o volume da demanda, as ligações perdidas, horários de pico, 
dentre outros e as providências a serem tomadas para melhoria da 
performance do atendimento;

j) gerenciar os serviços de telefonia da zona rural do Município; e

k) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção II

Do Departamento De reCursos humanos

Art. 74. O Departamento de Recursos Humanos é um órgão dire-
tamente ligado à Secretaria Municipal de Administração e têm por 
finalidade planejar, coordenar e executar as atividades de recru-
tamento, seleção e treinamento; pagamento e controle funcional 
e financeiro do pessoal da Prefeitura; segurança e medicina do 
trabalho, saúde ocupacional dos servidores.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Recursos Huma-
nos:

a) identificar necessidades, desenvolver recomendações de me-
lhoria e elaborar planos de ação, em relação aos objetivos legais 
estabelecidos pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha;

b) acompanhar o cumprimento das ações implementadas, proce-
dendo com os ajustes quando necessário;

c) coordenar as atividades relacionadas à avaliação de cargos e 
desempenho de servidores, fornecendo os subsídios necessários 
ao desenvolvimento dos trabalhos;

d) aprovar os processos de transferência, requerimento, memo-
randos, certidões e outros;

e) elaborar e manter atualizado o Inventário de Recursos Huma-
nos, controlando o quadro de servidores, visando à administração 
e controle das demissões, movimentações internas e vagas de 
pessoal;

f) manter controle permanente sobre as movimentações e o qua-
dro de pessoal da Prefeitura,em observância aos percentuais de 
gastos ;

g) coordenar, controlar e manter em funcionamento o relógio de 
ponto, bem como os cartões;

h) registrar no ponto eletrônico os respectivos dados dos servi-
dores;

i) elaborar periodicamente relatórios sobre a posição de servidores 
lotados em cada área da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha;

j) controlar a quantidade de servidores afastados, falecidos, trans-
feridos ou demitidos;

k) fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servido-
res da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha;

l) elaborar programas para concursos, considerando os requisitos 
para preenchimento de cargos contidos no Plano de Cargos e Sa-
lários;

m) acompanhar a elaboração de editais sobre concursos públicos 
e processo de seleção;

n) preparar editais sobre seleção simplificada para contrato por 
tempo determinado;

o) tomar as providências administrativas necessárias à contrata-
ção simplificada para contrato por tempo determinado;

p) atender e analisar as solicitações de reposição/remanejamento 
de pessoal;

eficácia administrativa e operacional;

h) elaborar escalas de serviço;

i) providenciar relatórios das ocorrências;

j) controlar a entrada e saída de bens municipais no edifício sede 
do Município e nos demais locais onde se situam as unidades ad-
ministrativas descentralizadas do Município; e

k) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

subseção IV

Dos serVIços GeraIs

Art. 72. Os Serviços Gerais diretamente subordinados ao Departa-
mento Administrativo têm como finalidade supervisionar, progra-
mar e controlar as atividades gerais da Administração Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços Gerais:

a) coordenar e controlar a execução dos serviços de infra-estrutu-
ra dos Órgãos da os quais os de limpeza, conservação, reparos e 
manutenção, de copa e cozinha e de mensageiros;

b) operar e conservar, manter em funcionamento, os sistemas de 
instalações elétricas, hidráulicas, de prevenção contra incêndios e 
outras, nos Órgãos da Administração Municipal;

c) manter e conservar em bom estado de funcionamento e opera-
ção o material permanente de uso dos diversos Órgãos da Admi-
nistração Municipal;

d) manter o controle do número de cópias produzidas na Adminis-
tração Municipal através de relatórios mensais;

e) supervisionar a utilização das máquinas reprográficas; 

f) receber e conferir relatórios mensais de cópias reprográficas;

g) receber e distribuir as correspondências externas e encaminhar 
aos diversos Órgãos da Administração Municipal;

h) organizar e efetuar a manutenção dos quadros de informações 
do Município; e

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção V

Dos serVIços De teleFonIa

Art. 73. Os Serviços de Telefonia diretamente subordinado ao 
Departamento Administrativo têm como finalidade supervisionar, 
coordenar e controlar os serviços de telecomunicações da Admi-
nistração Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Telefonia:

a) manter em operação os serviços telefônicos da Administração 
Municipal e dar assistência e colaboração às unidades adminis-
trativas descentralizadas, quanto a manutenção de seus próprios 
serviços telefônicos;

b) controlar e operar os serviços de telefonia interna e externa da 
Administração Municipal;

c) efetuar o controle das contas telefônicas da Administração Mu-
nicipal;

d) efetuar a atualização do cadastro de telefones e ramais da Ad-
ministração Municipal;

e) divulgar, no âmbito da Administração Municipal, o cadastro de 
telefones e ramais;

f) realizar estudos visando à melhor alocação das linhas e ramais 
telefônicos disponíveis, em conjunto com o setor competente;

g) acompanhar os serviços de manutenção do equipamento 
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com registros e folha de pagamento;

rr) preparar o pagamento mensal, apurando a frequência dos ser-
vidores;

ss) efetuar a composição da folha de pagamento dos servidores;

tt) efetuar levantamento de todos os dados necessários à compo-
sição da folha de pagamento;

uu) providenciar a avaliação e o fechamento das informações que 
compõem a folha de pagamento dos servidores;

vv) efetuar emissão de contracheques dos servidores;

ww) elaborar GEFIP e calcular, emitir e remeter à fazenda guias 
de recolhimento dos encargos sociais, conforme a legislação per-
tinente;

xx) controlar e manter atualizado o cadastro de desconto em fo-
lha, em favor de entidades, observando a legislação das consigna-
ções obrigatória e facultativa;

yy) controlar e atualizar os dados da Ficha Financeira dos servi-
dores;

zz) manter atualizado o cadastro necessário ao controle do Im-
posto de Renda;

aaa) elaborar a DIRF e prestar informações à Secretaria da Receita 
Federal sobre Imposto de Renda Retido na Fonte dos servidores;

bbb) elaborar e encaminhar Relação Anual de Informações Sociais 
- RAIS;

ccc) promover constante atualização dos registros funcionais e fi-
nanceiros dos servidores municipais;

ddd) controlar a situação do pessoal à disposição, em suspensão 
contratual e outros afastamentos;

eee) aplicar, orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação de 
pessoal;

fff) aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes ao 
pessoal da Prefeitura;

ggg) proceder ao exame de questões relativas a direitos, vanta-
gens, deveres e responsabilidades e outros aspectos do regime 
jurídico do pessoal, solicitando o parecer da Procuradoria Geral do 
Município nos casos em que se necessite firmar jurisprudência ou 
fazer indagações jurídicas com maior profundidade;

hhhh) reunir e manter atualizados, dados referentes ao tempo de 
serviço para fins de aposentadoria, quinquênios, férias-prêmio e 
lavrar as certidões requeridas à Administração Municipal, referen-
tes a pessoal, na forma da legislação em vigor;

iii) preparar expediente de aposentadoria;

jjj) comunicar aos Órgãos do Departamento informações e dados 
a serem transcritos às fichas financeira e funcional dos servidores;

kkk) comunicar as concessões e vantagens a serem pagas aos 
servidores;

lll) promover à inspeção médica dos servidores para efeito de ad-
missão, demissão, licença, aposentadoria e outros fins legais;

mmm) providenciar posse aos servidores nomeados para cargos 
públicos municipais;

nnn) providenciar, junto às chefias dos diversos Órgãos da Pre-
feitura, para que seja elaborada, anualmente, escala de férias do 
pessoal sob sua supervisão;

ooo) executar, orientar e acompanhar a execução das medidas 
preventivas e corretivas referentes à segurança e higiene do tra-
balho dos servidores, ao órgão de pessoal, laudos de perícias mé-
dicas e avaliatórias dos servidores atinentes à medicina do traba-
lho; e

ppp) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata.

Art. 75. O Departamento de Recursos Humanos compõe-se da 

q) selecionar e contratar, de comum acordo com a legislação fe-
deral específica, convênios e acordos mantidos com os estabele-
cimentos de ensino ou agentes de integração, e orientar o corpo 
de estagiários da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, em 
conjunto com o órgão usuário, mantendo sempre atualizado o seu 
cadastro;

r) desenvolver propostas de alteração ou melhoria da política de 
Recursos Humanos em conjunto com a área afim;

s) planejar, com a área afim, a revisão e a manutenção do Plano 
de Cargos e Salários e as atividades de controle de pessoal;

t) estudar, elaborar e propor os instrumentos normativos, decisó-
rios, de controle e de avaliação dos estagiários e dos programas 
de estágio, em conjunto com o órgão usuário;

u) avaliar os estagiários e os programas de estágio, dando co-
nhecimento dos resultados à administração superior, ao agente 
de integração, às faculdades e as escolas de origem dos mesmos; 

v) efetuar pesquisas junto aos diversos Órgãos da Prefeitura Mu-
nicipal de São Gabriel da Palha, a fim de identificar as reais neces-
sidades de treinamento;

w) acompanhar e ministrar programas de treinamento aos servi-
dores;

x) elaborar cursos de treinamento, visando à reciclagem e aper-
feiçoamento dos servidores, bem como identificar e pré-qualificar 
entidades externas à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha 
que possam suprir suas necessidades;

y) acompanhar a evolução dos resultados dos cursos ministrados, 
interna ou externamente, através de entrevistas com os partici-
pantes e de mecanismos pedagógicos de medição da retenção do 
aprendizado;

z) manter controle, em conjunto com a área envolvida, sobre cur-
sos realizados, servidores participantes e servidores com potencial 
de atuar como multiplicadores ou instrutores;

aa) formular, em conjunto com área de relações de trabalho, as 
estratégias de negociações com sindicatos e associações de clas-
ses;

bb) analisar e pesquisar as necessidades dos servidores e as ex-
pectativas deles em relação ao seu trabalho e à Prefeitura Munici-
pal de São Gabriel da Palha;

cc) coordenar as atividades de cadastramento funcional dos servi-
dores municipais, bem como a apuração e o controle do tempo de 
serviço, para os fins de direito;

dd) efetuar o cadastramento individual dos servidores, manten-
do-o atualizado;

ee) lavrar os termos de posse e de exercício dos servidores mu-
nicipais;

ff) expedir crachás para os servidores;

gg) executar os processos referentes à movimentação de pessoal;

hh) elaborar os convênios e efetuar o controle da situação dos 
servidores à disposição e outros afastamentos;

ii) controlar o registro do corpo de estagiários da Prefeitura Muni-
cipal de São Gabriel da Palha;

jj) organizar e manter atualizado, entre outros, os seguintes re-
gistros:

kk) servidores no exercício de funções de direção, chefia e asses-
soria;

ll) servidores de outras instituições à disposição da Prefeitura;

mm) servidores da Prefeitura à disposição de outras instituições;

nn) servidores afastados ou desligados por qualquer motivo;

oo) classificação de pessoal por categoria funcional;

pp) número de cargos vagos;

qq) coordenar as atividades de controle de pessoal, relacionadas 
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férias do pessoal, sob sua supervisão;

r) implantar, executar, orientar e acompanhar a execução das me-
didas preventivas e corretivas referentes à segurança e higiene do 
trabalho dos servidores ao órgão de pessoal, laudos de perícias 
médicas e avaliatórias dos servidores atinentes à medicina do tra-
balho; e

s) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

Dos serVIços De análIse e Controle De paGamento

Art. 77. Os Serviços de Análise e Controle de Pagamento direta-
mente subordinados ao Departamento de Recursos Humanos têm 
como finalidade planejar, coordenar e executar as atividades de 
pagamento, controle funcional, financeiro, cadastro e movimen-
tação, concessão de direitos e vantagens do pessoal da Adminis-
tração Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Análise e Controle de 
Pagamento:

a) coordenar as atividades de controle de pessoal, relacionadas 
com registros e folha de pagamento;

b) preparar o pagamento mensal apurando a frequência dos ser-
vidores;

c) efetuar o levantamento de todos os dados necessários à com-
posição da folha de pagamento dos servidores;

d) providenciar a avaliação e o fechamento das informações que 
compõem a folha de pagamento dos servidores;

e) efetuar a emissão de contracheques dos servidores;

f)  controlar e manter atualizado o cadastro de desconto em folha, 
em favor de entidades;

g) manter atualizado o cadastro necessário ao controle do imposto 
de renda;

h) promover constante atualização dos registros funcionais e fi-
nanceiros dos servidores municipais;

i) preparar, executar e conferir o recolhimento das contribuições 
sociais;

j) analisar, instituir e emitir relatórios de contribuições sociais para 
os Órgãos governamentais;

k) monitorar e aprimorar os procedimentos de recolhimento das 
contribuições sociais;

l) promover a execução e o controle do pagamento dos servidores 
municipais aposentados;

m) promover a inspeção de controles de segurança dos fluxos e 
rotinas manuais informatizados, da folha de pagamento de pes-
soal da Administração Municipal;

n) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das; e

o) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção III

serVIços De Gestão De treInamento e DesenVolVImento De pessoal

Art. 78. Os Serviços de Gestão de Treinamento e Desenvolvimen-
to de Pessoal, diretamente subordinados ao Departamento de 
Recursos Humanos têm como finalidade promover e realizar o 
planejamento, a coordenação, a execução, a supervisão e avalia-
ção dos programas, projetos e atividades de formação, capacita-
ção e desenvolvimento dos servidores municipais, objetivando a 

seguinte estrutura:

I - Serviços de Análise e Controle de Pessoal;

II - Serviços de Análise e Controle de Pagamento; e 

III - Serviços de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento de 
Pessoal.

subseção I

serVIços De análIse e Controle De pessoal

Art. 76. Os Serviços de Análise e Controle de Pessoal estão dire-
tamente subordinados ao Departamento de Recursos Humanos e 
têm como finalidade coordenar e controlar as atividades relativas 
ao servidor municipal quanto ao cadastro e movimentação, con-
cessão de direitos e vantagens.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Análise e Controle de 
Pessoal:

a) identificar, no quadro geral da Administração Municipal, tra-
balhadores com necessidade de apoio institucional para retomar o 
bom desempenho de suas atividades no trabalho e sua integração 
na sociedade;

b) orientar e elaborar a escala de férias e encarregar-se dos expe-
dientes relativos a estas, principalmente no que se refere a proibir 
o acúmulo de férias do pessoal e a adequação da escala às neces-
sidades de trabalho de cada setor;

c) prover o servidor do suporte necessário para atravessar prob-
lemas críticos de ordem biológica, psíquica, social e profissional 
que venham a refletir na perda de produção diária ou desquali-
ficação do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho;

d) prover a qualidade de vida do trabalhador municipal, interag-
indo junto ao setor competente no desempenho e execução de 
programas de orientação sobre doenças crônicas, prevenção ao 
abuso de álcool e outras substâncias químicas, valorização da im-
agem do trabalhador, promoção à saúde postural e outras;

e) fazer uso contínuo da intersetoriedade para o desenvolvimento 
de suas ações;

f) proceder e controlar a movimentação de pessoal, controle de 
lotação, assiduidade, férias, extensão de jornada e outros expe-
dientes;

g) coordenar as atividades relacionadas à avaliação de cargos e 
desempenho de servidores, fornecendo subsídios necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos;

h) elaborar periodicamente relatórios sobre a posição de servi-
dores lotados em cada área da administração pública;

i) controlar a quantidade de servidores afastados, aposentados, 
falecidos, transferidos ou demitidos;

j) fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servi-
dores ativos e inativos da Administração Municipal;

k) atender e analisar as solicitações de reposição/ remanejamento 
de pessoal.

l) planejar, com a área afim, a revisão e a manutenção do plano de 
cargos e salários e as atividades de controle de pessoal;

m) controlar a situação do pessoal à disposição, em suspensão 
contratual e outros afastamentos;

n) reunir e manter atualizados os dados referentes ao tempo de 
serviço para fins de aposentadoria, quinquênios, férias-prêmio e 
lavrar as certidões requeridas à administração municipal, referente 
à pessoal, na forma da legislação em vigor;

o) preparar expediente de aposentadoria;

p) promover à inspeção médica dos servidores para efeito de ad-
missão, licença, aposentadoria e outros fins legais;

q) providenciar junto às chefias dos diversos Órgãos da Adminis-
tração Municipal, para que seja elaborada anualmente a escala de 
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Contratos:

a) acompanhar os processos de compras junto ao Poder Executivo 
deste município;

b) receber os processos das unidades administrativas, contendo a 
instrução plena e necessária a realização regular das aquisições, 
conferindo o atendimento de sua formalidade;

c) coordenar as ações que viabilizem rapidez, economia e qualida-
de no processo de fornecimento de bens e serviços;

d) proceder com as aquisições diretas, seja por dispensa ou inexi-
gibilidade e nos casos especificados no Inciso III ao Inciso XXXI, 
do Art. 24, e incisos do Art. 25, submeter os processos a aprova-
ção prévia do órgão competente;

e) adotar por via de regra, como parâmetro de aceitabilidade das 
propostas apresentadas nas coletas de preços, valores que tradu-
zam a economicidade c/c a vantagem promovida a administração 
pública, vinculando-se sempre às previsões orçamentárias;

f) receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimen-
tos relativos às compras diretas;

g) promover e fiscalizar a ética na aquisição, bem como contrata-
ção de serviços;

h) interagir com o ambiente externo, na busca constante do apri-
moramento das funções executadas pelo Departamento;

i) observar os dispositivos legais que regulamentam as atividades 
pertinentes mantendo-se atualizado; e 

j) cumprir com outras atividades compatíveis com a natureza de 
suas funções, e aquelas que lhe forem atribuídas.

Art. 80. O Departamento de Compras e Contratos compõe-se da 
seguinte estrutura:

I - Serviços de Compras; e

II - Serviços de Contratos.

subseção I

Dos serVIços De Compras

Art. 81. Os Serviços de Compras estão diretamente subordinados 
ao Departamento de Compras e Contratos têm como finalidade 
efetuar todas as aquisições necessárias a administração pública, 
proceder com o fornecimento das ordens de fornecimento e de 
serviços oriundas dos empenhos e contratos, as ações destinadas 
à instrução dos processos de licitações e compras da Administra-
ção Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Compras:

a) providenciar as aquisições ou contratações de serviços a partir 
dos processos devidamente instaurados pelas Secretarias interes-
sadas, após participação regular do Almoxarifado Central, quando 
for o caso, com a devida autorização da autoridade superior;

b) realizar coletas de preços visando à instrução de processos para 
as aquisições ou contratações de serviços necessários, sejam des-
tinados às licitações, aquisições ou contratações na forma direta; 

c) selecionar fornecedores consultando o rol de fornecedores re-
gulares da administração, buscando sempre outros mais eventuais 
interessados no processo de compra da administração pública;

d) prover o Almoxarifado Central das informações necessárias ao 
recebimento do resultado da aquisição;

e) promover aos processos de aquisição direta amparados pelos 
incisos III a XXXI do Art. 24 e Art. 25, da Lei 8.666/93, consolida-
da, rito processual com formalismo peculiar, submetendo-o previa-
mente a apreciação jurídica e aprovação da autoridade superior;

f) interceder junto às Secretarias requisitantes, quando for neces-
sária a busca da promoção dos princípios básicos da administração 
pública, em razão das especificações indicadas nas requisições ou 

qualificação dos serviços.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Gestão de Treinamento 
e Desenvolvimento de Pessoal:

a) efetuar pesquisas junto aos diversos Órgãos da Administração 
Municipal, visando as necessidades dos servidores e as expectati-
vas deles em relação ao seu trabalho, a fim de identificar as reais 
necessidades de treinamento;

b) articular-se sistematicamente com as demais unidades admin-
istrativas da Prefeitura, na definição de programas e projetos de 
capacitação e desenvolvimento dos servidores;

c) estudar e propor o estabelecimento de convênios e contratos 
com instituições ou com profissionais especializados, para fins de 
promoção de atividades de capacitação e desenvolvimento de pes-
soal;

d) estudar, pesquisar, elaborar e propor metodologias de ensino 
e aprendizagem que promovam o constante aprimoramento dos 
programas de capacitação e desenvolvimento de pessoal, obser-
vadas as necessidades e prioridade dos Órgãos municipais;

e) organizar e manter atualizado o cadastro dos participantes dos 
vários eventos promovidos pelo Departamento;

f) emitir certificado aos cursistas;

g) estabelecer as articulações entre as atividades de treinamento 
com outras que lhe são afins, dentro de uma perspectiva interdis-
ciplinar;

h) proceder à análise de diagnósticos das necessidades de trein-
amento e/ou formação, capacitação e desenvolvimento de servi-
dores nos seus setores;

i) identificar, em conjunto com as demais Secretarias, servidores 
com potencial para ministrar cursos internamente;

j) promover o cadastramento e a contratação de facilitadores in-
ternos e externos;

k) promover sistematicamente, em conjunto com o setor envolvi-
do, a avaliação de resultado dos treinamentos aplicados;

l) desenvolver em conjunto com a área de serviço social, pro-
gramas de readaptação funcional;

m) acompanhar e ministrar programas de treinamento aos servi-
dores;

n) implementar procedimentos de avaliação de desempenho pes-
soal, visando garantir a sua perfeita integração às atividades da 
instituição, assim como de sua valorização;

o) elaborar cursos de treinamento, visando a reciclagem e aper-
feiçoamento dos servidores, bem como identificar e pré-qualificar 
entidades externas à Administração Municipal que possam suprir 
suas necessidades;

p) avaliar os estagiários e os programas de estágio, dando con-
hecimento dos resultados à administração superior, ao agente de 
integração, às faculdades e às escolas de origem dos mesmos; e

q) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção III

Do Departamento De Compras e Contratos

Art. 79. O Departamento de Compras e Contratos é um órgão 
diretamente ligado à Secretaria Municipal de Administração têm 
como objetivo a coordenação e administração dos processos de 
despesas inerentes ao fornecimento de bens e prestação de servi-
ços, destinados às compras diretas por dispensa ou inexigibilidade 
e os processos destinados às licitações públicas, instruindo com 
especificação clara e objetiva, a composição e apuração do preço 
referencial de mercado, o gerenciamento das ordens de forneci-
mento e de serviços, além de outras que lhes são correlatas.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Compras e 
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c) promover a realização dos procedimentos licitatórios em suas 
diversas modalidades, a seu critério de escolha, para obras, com-
pras e serviços necessários às atividades da Administração Muni-
cipal;

d) elaborar e submeter à aprovação prévia do órgão competente, 
as minutas dos editais de licitação e contratos;

e) publicar os editais de licitação e demais documentos sujeitos a 
publicidade;

f) promover as negociações comerciais pertinentes em todos os 
processos de compras de bens e serviços comuns através de Pre-
goeiro Oficial regularmente nomeado, adotando como referencial 
o princípio da economicidade e utilizando-se dos preços referen-
ciais contidos no processo, ou por conveniência outros que por 
ventura possam ser utilizados na busca de proposta mais vantajo-
sa para a administração;

g) adotar por via de regra, como parâmetro de aceitabilidade nas 
licitações, valores que traduzam a economicidade c/c a vantagem 
promovida a administração pública, vinculando-se sempre às pre-
visões orçamentárias e aprovação do relatório final de negociação 
por parte da autoridade superior;

h) disponibilizar gratuitamente os editais de licitações aos interes-
sados através de site público municipal ou outro meio de maior 
abrangência que ocorrer;

i) realizar sessões públicas para o julgamento da documentação e 
proposta, apresentadas pelas interessadas na licitação;

j) receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimen-
tos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes;

k) interceder junto às Secretarias requisitantes, quando for neces-
sária a busca da promoção dos princípios básicos da administra-
ção pública, em razão das especificações indicadas nas requisições 
ou qualquer regra de aquisição imposta em contrário a legislação 
pertinente; 

l) submeter ao Prefeito os resultados das licitações; e

m) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, e aquelas que lhe forem atribuídas.

Art. 84. O Departamento de Licitações compõe-se da seguinte es-
trutura:

I - Serviços de Cadastro de Fornecedores.

subseção ÚnICa

Dos serVIços De CaDastro De ForneCeDores

Art. 85. Os Serviços de Cadastro de Fornecedores diretamente li-
gados ao Departamento de Licitações têm como finalidade montar 
um banco de dados de cadastro de fornecedores para suporte a 
administração publica, para realização de compras e serviços.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Cadastro de Fornece-
dores:

a) organizar o cadastro de fornecedores, mantendo-o atualizado;

b) efetuar a inscrição, registro e divulgação dos fornecedores da 
administração pública;

c) manter atualizados os dados cadastrais dos fornecedores me-
diante suas reivindicações com base em requerimento formal 
acompanhado de toda a documentação destinada ao cadastro 
inicial;

d) fornecer Certificados de Registro Cadastral das firmas cujos ca-
dastros foram aprovados, na maior brevidade possível, ficando o 
fornecimento a cargo do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação;

e) atender aos fornecedores, instruindo-os quanto às normas es-
tabelecidas pela Administração Municipal para cadastramento;

f) receber, conferir e inspecionar a documentação dos fornecedores 

qualquer regra de aquisição imposta em contrário à legislação per-
tinente; e

g) cumprir com outras atividades compatíveis com a natureza de 
suas funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

Dos serVIços De Contratos

Art. 82. Os Serviços de Contratos diretamente subordinado ao De-
partamento de Compras e Contratos têm como finalidade plane-
jar, administrar e padronizar contratos de bens e serviços e seus 
aditivos.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Contratos:

a) planejar e manter o sistema de informações e controle de con-
tratos;

b) redigir os contratos para aquisição de bens e serviços e seus 
respectivos aditivos, concebendo-os dentro dos padrões jurídicos, 
administrativos, orçamentários, financeiros e operacionais, obser-
vando a legislação em vigor e os interesses do Município;

c) acompanhar e fiscalizar, em conjunto com a área requisitante, a 
execução dos contratos e seus respectivos aditivos;

d) registrar as ocorrências decorrentes da execução dos contratos 
e seus aditivos;

e) avaliar e propor modificações nos contratos, introduzindo as 
correções que se fizerem necessárias para melhorar a qualidade e 
produtividade da contratação;

f) redigir o texto final de contratos, acordos, convênios e ajustes 
em que a Administração Municipal seja parte, relativos à nego-
ciação de financiamentos e repasses para obras, serviços e bens;

g) elaborar o ato de encerramento dos contratos e convênios, no 
menor prazo possível, após o encerramento dos mesmos;

h) elaborar e enviar para publicação os resumos de contratos e 
convênios de acordo com a lei vigente;

i) acompanhar nos diários oficiais a legislações e publicações rela-
tivas aos contratos e convênios;

j) controlar a numeração dos contratos e fiscalizar formalmente os 
prazos e valores, em conjunto com a área requisitada, a execução 
dos contratos e de seus respectivos aditivos;

k) denunciar a extinção de prazo, caso fortuito ou força maior para 
prorrogação de contrato;

l) manter a atualização no sistema dos dados dos contratos e lici-
tações, para cumprimento das exigências do Tribunal de Contas;

m) prover a área de almoxarifado das informações necessárias ao 
recebimento de material; e

n) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção IV

Do Departamento De lICItações

Art. 83. O Departamento de Licitações diretamente ligado à Se-
cretaria Municipal de Administração têm como finalidade a coor-
denação, administração dos processos de despesas inerentes ao 
fornecimento de bens e prestação de serviços, destinados às li-
citações públicas, determinar as formas a serem empreendidas, 
obedecendo à legislação vigente. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Licitações:

a) acompanhar os processos de licitação junto ao Poder Executivo 
deste Município;

b) receber os processos das unidades administrativas, contendo 
a instrução plena e necessária a realização regular das licitações;
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dos registros do patrimônio mobiliário e imobiliário do Município; 

b) supervisionar o controle dos bens imóveis municipais, ocupados 
a titulo de concessão, permissão e aforamento, mantendo o con-
trole permanente do cumprimento de suas obrigações contratuais; 

c) supervisionar a emissão de guias de pagamentos de foros, lau-
dêmios, concessões e permissões de uso dos imóveis municipais; 

d) supervisionar a fiscalização de permissão, concessão, resgate, 
transferência de aforamento, recebimento de foros e laudêmios, 
celebração de escrituras e registros da documentação dos bens 
imóveis do Município; 

e) supervisionar a fiscalização e a observância das obrigações 
contratuais assumidas por terceiros em relação ao patrimônio da 
Prefeitura; cadastrar os bens imóveis edificados ou não, provi-
denciando sua regularização junto aos Cartórios competentes e 
promovendo, em conjunto com os demais Órgãos da Prefeitura, 
sua guarda e seu cercamento; 

f) providenciar arquivos de plantas de situação e localização, fotos 
e outros documentos, com a finalidade de identificar os bens imó-
veis de propriedade do Município; 

g) elaborar periodicamente o inventário de bens móveis e imóveis 
do Município; 

h) providenciar a realização de leilões dos bens móveis e imóveis 
do Município; 

i) manter o registro dos leilões, doações, desapropriações, cessões 
e aforamentos dos bens patrimoniais; 

j) controlar a transferência e alterações ocorridas nos bens mó-
veis; 

k) controlar fisicamente os bens patrimoniais; 

l) providenciar a baixa de bens por alienação e/ou quando inserví-
vel (ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável e contami-
nado), inutilizado por uso ou acidente, extraviado, desuso (obsole-
to), bem como nos demais casos previstos em lei especial; 

m) autorizar a saída de bens do edifício sede da Administração 
Municipal e dos demais prédios municipais, controlando a saída 
e retorno dos que são de propriedade do Município e orientar 
quanto a este procedimento aos demais Órgãos descentralizados; 

n) manter sob proteção as escrituras de imóveis do Município; 

o) manter em arquivo especial as garantias e notas fiscais de aqui-
sição de bens; 

p) atualizar o inventário físico dos bens móveis e imóveis semes-
tralmente; e

q) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 

seção VII

nÚCleo De teCnoloGIa Da InFormação e ComunICação.

Art. 88. O Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação é 
um órgão diretamente ligado à Secretária Municipal de Adminis-
tração e têm como finalidade planejar, coordenar, controlar e pres-
tar serviços na área de Tecnologia da Informação e Comunicação 
para os diversos Órgãos da Administração Municipal.

Parágrafo único. Compete ao Núcleo de Tecnologia da Informação 
e Comunicação:

a) desenvolver, analisar, selecionar, indicar e manter soluções para 
demandas físicas e lógicas em relação à prestação de serviços de, 
e apoiados por Tecnologia da Informação e Comunicação;

b) coordenar a elaboração e implantação das políticas de usabili-
dade e segurança nos órgãos da Administração Municipal;

c) requisitar, promover e coordenar treinamentos necessários na 
área de informática aos servidores da Administração Municipal;

d) elaborar, coordenar, organizar e manter o desenvolvimento e/

para fins de cadastro e no caso de reprovação devolver toda a do-
cumentação para fins de que seja apresentada em outra época 
devidamente regularizada, sendo observado para fins de cadastra-
mento a nova data de apresentação da documentação; e

g) cumprir com outras atividades compatíveis com a natureza de 
suas funções, que lhe forem atribuídas.

seção V

Do Departamento De almoxarIFaDo Central

Art. 86. O Departamento de Almoxarifado Central é um órgão dire-
tamente ligado à Secretaria Municipal de Administração têm como 
finalidade receber, registrar estocar e distribuir os bens e materiais 
para os diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Almoxarifado Cen-
tral:

a) efetuar o recebimento do material remetido pelos fornecedores, 
providenciando sua conferência e inspeção;

b) controlar os prazos de entrega das mercadorias adquiridas, pro-
videnciando a cobrança aos fornecedores quando for o caso;

c) fiscalizar as mercadorias entregues pelas firmas fornecedoras, 
observando os pedidos efetuados e o controle da qualidade e 
quantidade dos materiais adquiridos;

d) receber as faturas e notas fiscais para anexação ao processo de 
despesa e posterior encaminhamento ao setor competente;

e) executar o armazenamento e conservação dos materiais de 
acordo com as normas técnicas;

f) efetuar a saída dos bens adquiridas aos diversos Órgãos da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, segundo pedido de 
fornecimento;

g) controlar as movimentações de estoque máximo e mínimo no 
Almoxarifado, visando à integridade dos controles internos;

h) emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos esto-
ques do Almoxarifado Central e dos almoxarifados setoriais;

i) estudar e determinar o ponto de ressuprimento de cada mate-
rial, de acordo com o ritmo médio de consumo das unidades da 
Prefeitura, tomando providências imediatas para a sua reposição, 
em articulação com a Área de Compras;

j) organizar e manter atualizada a escrituração referente ao movi-
mento de entrada e saída dos materiais;

k) solicitar, sempre que necessário, o pronunciamento de Órgãos 
técnicos no caso de recebimento de materiais e equipamentos 
especializados;

l) comunicar imediatamente aos serviços de Administração Patri-
monial para efeito de seu registro patrimonial antes de sua distri-
buição;

m) acompanhar a realização da tomada de contas do almoxarife; e

n) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

seção VI

Do Departamento De Controle patrImonIal

Art. 87. O Departamento de Controle Patrimonial é um órgão dire-
tamente ligado à Secretaria Municipal de Administração têm como 
finalidade programar, coordenar, executar e controlar as atividades 
relacionadas à administração de patrimônio, manutenção e con-
servação de bens móveis e imóveis e segurança patrimonial. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Controle Patrimo-
nial: 

a) promover a classificação, codificação e manutenção atualizada 
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Tecnologia da Informação e Comunicação;

b) efetuar análise de projetos e de documentos, realizar estudos 
de áreas temáticas de interesse e subsidiar embasamento técnico 
para ações emitindo parecer para decisões técnicas, para qualquer 
órgão da Administração Municipal em demandas relativas a Tecno-
logia da Informação e Comunicação;

c) realizar em qualquer órgão da Administração Municipal em de-
mandas relativas a Tecnologia da Informação e Comunicação;

d) analisar os serviços executados em todos os órgãos da Admi-
nistração Municipal, bem como os sistemas necessários, físicos ou 
lógicos para a melhor execução dos trabalhos; e

e) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas pela Coordenação.

Capítulo II

Da seCretarIa munICIpal De planejamento

Art. 92. A Secretaria Municipal de Planejamento é um órgão ligado 
diretamente ao Chefe do Poder Executivo e têm como objetivo 
promover e acompanhar a implementação da gestão estratégica 
no âmbito da Administração Municipal e a prestação de serviços 
de desenvolvimento e geoprocessamento às diversas Secretarias 
Municipais e Órgãos; o planejamento econômico e a elaboração 
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da propos-
ta orçamentária; gestão fiscal através de ação planejada e trans-
parente; prevenção de riscos e correções de desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas; verificação do cumprimen-
to de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência 
a limites, visando ao equilíbrio das contas públicas, condições no 
que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pes-
soal, da seguridade social e outras, dívida consolidada mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, conces-
são de garantia e inscrição em restos a pagar; o assessoramento 
ao Prefeito Muniipal em assuntos de sua competência e que nesta 
condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e in-
formações a fim de subsidiar o processo decisório, viabilizando 
a execução de políticas na área de desenvolvimento econômico. 

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento: 

a) articular com as demais Secretarias Municipais o desenvolvi-
mento de técnicas gerenciais modernas que permitam à Adminis-
tração Municipal atingir seus objetivos; 

b) promover a disseminação da cultura da informação na Adminis-
tração Municipal; 

c) promover a coleta, sistematização, análise e disseminação de 
informações advindas das Secretarias Municipais e fontes primá-
rias de dados de interesse do Município, de forma a acompanhar 
os seus indicadores de desempenho; 

d) promover a coleta de informações em outras fontes produtoras 
de dados, de forma a acompanhar os indicadores sociais e econô-
micos do Município; 

e) produzir relatórios setoriais, anuários e relatórios gerenciais 
como ferramenta de gestão, auxiliando o processo decisório e o 
marketing do Município; 

f) planejar, acompanhar e analisar as ações da Administração Mu-
nicipal a nível estratégico; 

g) desenvolver estudos necessários à elaboração do Plano de Ação 
do Governo Municipal; 

h) viabilizar o processo de planejamento estratégico, garantindo a 
integração das atividades das diversas áreas do Município; 

i) articular internamente discussões estratégicas que formulem as 
políticas e os projetos prioritários de governo; 

j) definir, acompanhar e avaliar, periodicamente, o sistema de ge-
renciamento dos projetos prioritários de governo; 

k) acompanhar e avaliar, produzindo relatórios periódicos, a 

ou implantação dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Co-
municação que atenda todos os diversos órgãos da Administração 
Municipal;

e) efetuar levantamentos para apurar a utilização de recursos ma-
teriais e humanos, atendimento de cronogramas e qualidade dos 
serviços de uso cotidiano e em cada fase dos projetos realizados 
na área de Tecnologia da Informação e Comunicação;

f) realizar levantamentos, estudos e análise para compra de ma-
teriais e serviços nas áreas de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação necessários para o andamento dos serviços de todos os 
órgãos da Administração Municipal, observando a relação custo x 
benefício;

g) desenvolver, analisar, selecionar, indicar e manter soluções e 
políticas de backup e armazenamento de dados para todos os ór-
gãos da administração municipal; e 

h)  cumprir outras atividades, que lhe forem atribuídas ou que a 
própria coordenação tenha verificado a necessidade, mesmo que 
os casos sejam omissos ao texto desta lei, desde que compatíveis 
com a natureza das funções.

Art. 89. O Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação 
compõe-se da seguinte estrutura:

I - Departamento de Informática; e

II - Assessoria Técnica Setorial.

subseção I

Departamento De InFormátICa

Art. 90. O Departamento de Informática é um órgão diretamente 
ligado ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação e 
têm como finalidade planejar, coordenar, controlar e executar as 
demandas de serviços em hardware e software para atender os 
diversos órgãos da Administração Municipal.

Parágrafo Único. Compete ao Departamento de Informática:

a) acompanhar e dar suporte, juntamente com a empresa con-
tratada, aos sistemas terceirizados que envolvem Tecnologia da 
Informação e Comunicação;

b) planejar, coordenar e executar a interligação física e lógica local 
entre as máquinas de todos os setores da Administração Municipal 
a qualquer distância, bem como a manutenção desta interligação;

c) planejar, coordenar, desenvolver, implantar, atualizar estratégias 
e serviços relacionados a internet e a rede interna da Administra-
ção Municipal;

d) dar manutenção ou terceirizar a manutenção, quando necessá-
rio, aos equipamentos de informática e softwares, pertencentes à 
Administração Municipal;

e) informar da necessidade de troca e compra de equipamentos, 
softwares e serviços bem como homologar suas especificações 
para compatibilizar com a necessidade das funções nas quais se-
rão empregados, sempre primando pelo custo/benefício; e

f)  cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas pela Coordenação.

subseção II

assessorIa téCnICa setorIal

Art. 91. A Assessoria Técnica Setorial subordinada ao Núcleo de 
Tecnologia da Informação e Comunicação têm por finalidade as-
sessorar as atividades específicas e de interesse da Coordenação.

Parágrafo Único. Compete à Assessoria Técnica Setorial:

a) assessorar e acompanhar projetos e procedimentos técnicos, 
programas e atividades específicas e de interesse do Núcleo de 
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formulação das políticas e definição dos projetos prioritários do 
governo; 

b) orientar e acompanhar o sistema de gerenciamento dos proje-
tos prioritários do governo; 

c) promover eventos que favoreçam a integração dos vários Ór-
gãos no processo de planejamento estratégico; 

d) planejar e orientar a execução de ações que estimulem a ado-
ção da filosofia e de técnicas da qualidade em todos os níveis;

e) elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica e 
sistemática relativa a implementação, consecução dos objetivos e 
resultados das políticas setoriais; 

f) monitorar através de pesquisas, o nível de satisfação da popu-
lação em relação às realizações da Prefeitura;

g) participar da elaboração do plano global de capacitação dos 
servidores na área da qualidade e produtividade da gestão estra-
tégica, em conjunto com a área afim; 

h) controlar a execução orçamentária em nível operacional; 

i) acompanhar a movimentação de dotações orçamentárias, assim 
como de fundos especiais; planejamento; e 

j) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 95. O Departamento de Planejamento Econômico, Orçamento 
e Gestão compõe-se da seguinte estrutura: 

I - Setor de Planejamento Orçamentário e Participativo; e 

II - Assessoria de Projetos e Pesquisas. 

subseção I

Do setor De planejamento orçamentárIo e partICIpatIVo

Art. 96. O Setor de Planejamento Orçamentário e Participativo é 
um órgão ligado diretamente ao Departamento de Planejamento 
Econômico, Orçamento e Gestão e têm por finalidade realizar, via-
bilizar, coordenar e elaborar o processo de construção das peças 
do Planejamento Municipal. 

Parágrafo único. Compete ao Setor de Planejamento Orçamentário 
e Participativo a execução das seguintes atividades: 

a) realizar estudos necessários à elaboração dos instrumentos de 
planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Lei Orçamentária Anual), em articulação com os vários Órgãos da 
Administração; 

b) viabilizar o processo de planejamento orçamentário e parti-
cipativo, garantindo a integração das ações das várias áreas da 
Prefeitura;

c) coordenar o processo de discussões estratégicas para formula-
ção das políticas e dos programas prioritários de Governo; 

d) acompanhar e analisar, periodicamente, o sistema de gerencia-
mento dos programas prioritários do Governo;

e) manter atualizadas as informações sobre a execução de cada 
projeto prioritário e obras do orçamento participativo; 

f) elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica e 
sistemática da coerência interna, da implementação, da consecu-
ção dos objetivos e dos efeitos das políticas de gestão; 

g) programar e realizar reuniões, seminários, encontros relativos 
ao processo de planejamentos estratégicos; 

h) participar do processo de discussão do orçamento participativo 
e da elaboração dos orçamentos anuais, Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e do Plano Plurianual; 

i) analisar estatisticamente dados coletados para auxiliar na defi-
nição de ações prioritárias do governo;

execução dos projetos prioritários do Governo Municipal; 

l) manter banco de dados com informações sobre cada projeto 
prioritário e obras do orçamento popular; 

m) elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica 
e sistemática da coerência interna, da implementação, da conse-
cução de objetivos e dos efeitos das políticas setoriais; 

n) preparar e organizar reuniões e seminários relativos ao proces-
so de planejamento estratégico; 

o) implementar banco de dados com informações socioeconômi-
cas municipais; 

p) elaborar estudos estatísticos, dando tratamento às informações 
recebidas e analisando seus aspectos; 

q) analisar estatisticamente dados coletados para auxiliar na defi-
nição de prioridades; 

r) monitorar, através de pesquisas, a satisfação da população em 
relação aos projetos e obras implantados na cidade; 

s) desenvolver ações que estimulem a adoção da filosofia e técni-
cas da qualidade em todos os níveis; 

t) coordenar o plano global de treinamento da área da qualidade 
e produtividade e de técnicas de gestão estratégica, em conjunto 
com a área afim; 

u) coordenar as atividades referentes à captação de recursos para 
o desenvolvimento do Município; 

v) controlar e prestar serviços de informática às diversas Secreta-
rias Municipais e Órgãos equivalentes; 

w) promover um processo sistemático de planejamento e norma-
tização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho da 
Municipalidade de São Gabriel da Palha; 

x) promover contatos e relações com autoridades e organizações 
dos diferentes níveis governamentais; 

y) participar da elaboração das propostas dos orçamentos anual e 
plurianual de investimentos; 

z) participar do processo de discussão do orçamento popular e da 
elaboração dos Orçamentos Anuais e dos Planos Plurianuais, for-
necendo dados, informações e avaliações técnicas e organizando 
as informações enviadas pelos Órgãos do Município; e 

aa) promover a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das 
Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual de Aplicação, a exe-
cução orçamentária e o acompanhamento financeiro. 

Art. 93. A Secretaria Municipal de Planejamento, além do Gabinete 
do Secretário, compõe-se, da seguinte estrutura:

I - Departamento de Planejamento Econômico, Orçamento e Ges-
tão; 

II - Departamento de Desenvolvimento e Geoprocessamento;

III - Coordenadoria de Captação de Recursos, Convênios, Presta-
ção e Tomada de Contas; e 

IV - Coordenadoria do GEO-OBRAS. 

seção I

Do Departamento De planejamento eConômICo, orçamento e Gestão

Art. 94. O Departamento de Planejamento Econômico, Orçamento 
e Gestão é um órgão ligado diretamente à Secretaria Municipal 
de Planejamento que têm por objetivo promover o envolvimento 
de todos os Órgãos da Prefeitura no processo de elaboração do 
planejamento estratégico. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Planejamento Eco-
nômico, Orçamento e Gestão: 

a) coordenar o processo de discussões estratégicas para 
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integrando as informações dispersas nas Secretarias, visando a 
maximização da sua utilização, minimizando a duplicação de es-
forços e sobretudo promovendo a integração dos elementos hu-
manos que trabalham com informações. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Desenvolvimento 
e Geoprocessamento a execução das seguintes atividades: 

a) implantar o Sistema de Informações Gerenciais - SIG, consti-
tuindo um banco de dados único e corporativo, com informações 
espaciais associadas às informações alfanuméricas e imagens, vi-
sando subsidiar o planejamento e a gestão da cidade no âmbito 
de todas as Secretarias Municipais; 

b) realizar trabalhos integrados com os demais Órgãos da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha no desenvolvimento e 
implantação de aplicativos, utilizando ferramentas do geoproces-
samento e GEO-OBRAS, visando subsidiar as ações da Secretaria;

c) estabelecer normas de procedimentos padrão da Prefeitura no 
que se refere à geração, utilização e política de atualização das 
informações espaciais e alfanuméricas do banco de dados SIG - 
Sistema de Informações Geográficas; 

d) definir procedimentos e estratégias padrão para a cessão das 
informações que compõem a base cartográfica para ambiente ex-
terno, somente com autorização do Executivo Municipal; 

e) disponibilizar os aplicativos na intranet e internet com permis-
sões diferenciadas, autorizadas pelo Executivo Municipal; e

f) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 99. O Departamento de Desenvolvimento e Geoprocessamen-
to, compõe-se da seguinte estrutura de serviços: 

I - Serviços de Geoprocessamento; e 

II - Serviços de Desenvolvimento de Aplicativos. 

subseção I

Dos serVIços De GeoproCessamento

Art. 100. Os Serviços de Geoprocessamento estão diretamente 
subordinados ao Departamento de Desenvolvimento e Geoproces-
samento e têm como finalidade planejar, coordenar, organizar e 
disseminar informações necessárias ao desenvolvimento do Proje-
to de Cadastro Técnico Georreferenciado. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Geoprocessamento: 

a) promover a organização e sistematização de dados e informa-
ções advindos dos diversos Departamentos da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha; 

b) realizar trabalhos integrados com os demais Órgãos da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha no desenvolvimento e 
implantação de aplicativos, utilizando ferramentas do geoproces-
samento e GEO-OBRAS, visando subsidiar as ações da Secretaria; 

c) colaborar na promoção de estudos, pesquisas, produção e circu-
lação de informações relativas aos diversos Órgãos da Secretaria; 

d) promover a atualização de banco de dados geográficos e alfa-
numéricos das informações referentes ao Cadastro Técnico Geor-
referenciado – CTMGEO; 

e) promover o treinamento, aperfeiçoamento e especialização da 
equipe técnica do Departamento; 

f) promover a organização, conservação e divulgação do acervo 
dos documentos, arquivo e informações técnicas; 

g) coordenar e orientar a execução de atividades, objetivando o 
cumprimento das metas e projetos do Departamento; 

h) promover integração e parceria com as concessionárias e insti-
tuições geradoras de informações de interesse da Prefeitura;

i) promover o desenvolvimento e atualização das tecnologias de 

j) estabelecer integração entre Órgãos governamentais e privados 
de âmbito municipal, estadual e nacional, com experiências na 
área de qualidade e produtividade, visando a obtenção de coo-
peração técnica e financeira para implementação de programas e 
projetos nesta área; 

k) garantir a participação da sociedade na elaboração de Plano 
Plurianual e do Orçamento Anual do Município; 

l) criar e adotar mecanismos que democratizem as relações do 
Poder Público com a sociedade; 

m) socializar informações e formação adequada para os setores 
sociais menos favorecidos, como forma de facilitar sua participa-
ção no processo de construção da LOA e do PPA participativo; e 

n) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

subseção II

Da assessorIa De projetos e pesquIsas

Art. 97. A Assessoria de Projetos e Pesquisas é um órgão de as-
sessoramento, vinculada diretamente ao Departamento de Pla-
nejamento Econômico, Orçamento e Gestão e têm por finalidade 
fomentar o desenvolvimento de projetos e pesquisas que ampliem 
o atendimento às políticas públicas municipais.

Parágrafo único. Compete à Assessoria de Projetos e Pesquisa a 
execução das seguintes atividades:

a) gerir os projetos corporativos e interativos de modernização, 
definidos no plano de ação de modernização da Administração 
Municipal;

b) prospectar continuamente o mercado, objetivando identificar 
novas ferramentas e processos que possam contribuir para o pro-
jeto de modernização da administração;

c) assessorar os Órgãos da Administração Municipal, na condu-
ção de seus projetos específicos de modernização, assegurando 
o suporte técnico necessário de forma a garantir os resultados, a 
eficiência e economicidade desejados;

d) propor e relacionar métodos, processos, ferramentas e normas 
para a elaboração de desenvolvimento e acompanhamento de 
projetos, visando dar consistência técnica unicidade e possibilida-
de de avaliação dos mesmos;

e) acompanhar a execução dos projetos de modernização, através 
de relatórios de acompanhamento, utilização de ferramentas de 
planejamento e controle, identificando os desvios e as contrame-
didas necessárias para assegurar a sua conclusão física e garantir 
o alcance dos benefícios esperados;

f) coletar dados e elaborar relatórios para subsidiar as análises 
de exiguidade e viabilidade, das ações propostas no âmbito das 
estratégias políticas, administrativas, técnicas e operacionais;

g) analisar estatisticamente dados coletados, para auxiliar na de-
finição de prioridades;

h) definir, produzir e monitorar indicadores de qualidade de vida a 
partir de informações sociais, produzidas pelos diversos projetos 
desenvolvidos na área social;

i) elaborar, anualmente, relatórios de atividade do Departamento; 
e 

j) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção II

Do Departamento De DesenVolVImento e GeoproCessamento

Art. 98. O Departamento de Desenvolvimento e Geoprocessamen-
to é um órgão diretamente ligado à Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e têm por finalidade promover articulação intersetorial 
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além de tratar de questões voltadas à gestão pública.

Parágrafo único. Compete a Coordenadoria de Captação de Recur-
sos, Convênios, Prestação e Tomada de Contas:

a) auxiliar na coordenação, elaboração, controle e acompanha-
mento do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Or-
çamento Anual e suas retificações;

b) acompanhar o rateio dos recursos disponíveis, em atendimento 
às metas e objetivos prioritários do Poder Executivo e o acompa-
nhamento da efetiva execução da Programação Financeira e do 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

c) auxiliar na coordenação, orientação, supervisão e avaliação de 
projetos especiais de desenvolvimento, do gasto público, na ela-
boração de relatórios da ação do governo, na identificação, análise 
e avaliação dos investimentos do governo municipal, suas fontes 
de financiamento e sua articulação com os investimentos privados, 
em articulação com as demais Secretarias Municipais;

d) promover estudos e projetos visando a identificação, localiza-
ção e captação de recursos financeiros para o Município; 

e) viabilização de novas fontes de recursos para os planos de go-
verno; e

f) desempenhar com eficiência e probidade outras atividades cor-
relatas as suas atribuições e aquelas solicitadas pela chefia ime-
diata.

Art. 103. A Coordenadoria de Captação de Recursos, Convênios, 
Prestação e Tomada de Contas têm a gestão de suas atividades 
coordenada, orientada e realizada através da seguinte estrutura 
e serviços: 

I - Serviços de Captação de Recursos;

II - Serviços de Acompanhamento e Controle; e 

III - Serviços de Prestação e Tomada de Contas de Recursos de 
Convênios.

subseção I

Dos serVIços De Captação De reCursos

Art. 104. Os Serviços de Captação de Recursos estão diretamente 
subordinados a Coordenadoria de Captação de Recursos, Convê-
nios, Prestação e Tomada de Contas e têm por objetivo planejar e 
captar recursos para o Município. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Captação de Recursos:

a) assessorar, acompanhar e controlar os convênios com ingresso 
de recursos no Município e os contratos de financiamentos firma-
dos pelo Executivo;

b) coordenar a captação e negociação de recursos e prestar as-
sistência técnica necessária a outros Órgãos da administração, no 
desenvolvimento de projetos junto a Órgãos e instituições nacio-
nais e internacionais;

c) coordenar o acompanhamento, através de relatórios periódicos 
da execução de convênios e contratos de financiamento;

d) articular, com a Secretaria Municipal de Finanças, as liberações 
orçamentárias e a liberação dos recursos necessários à execução 
dos convênios e contratos de financiamento;

e) consolidar os dados econômicos, financeiros e sociais do Muni-
cípio, para atender às exigências dos agentes financeiros, quando 
da negociação de novas operações de crédito e mantê-los atua-
lizados;

f) acompanhar as Resoluções do Senado Federal no que se re-
fere às normas e limites de endividamento municipal (Resolução 
78/98), relativa à contratação de novas operações de crédito;

g) acompanhar a documentação contábil da Prefeitura, observados 

informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos do De-
partamento; 

j) participar do processo de planejamento da Secretaria; e 

k) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

subseção II

Dos serVIços De DesenVolVImento De aplICatIVos

Art. 101. Os Serviços de Desenvolvimento de Aplicativos estão 
diretamente subordinados ao Departamento de Desenvolvimento 
e Geoprocessamento e têm por objetivo planejar, desenvolver e 
implantar aplicativos, utilizando ferramentas do geoprocessamen-
to, visando subsidiar as ações da Secretaria. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Desenvolvimento de 
Aplicativos: 

a) desenvolver, implantar e dar manutenção aos sistemas de infor-
mações geográficas, que atendam as necessidades da Secretaria e 
demais Órgãos da Prefeitura; 

b) manter e atualizar a base cartográfica do Município, com in-
formações referentes à Secretaria e demais Órgãos da Prefeitura;

c) analisar os dados existentes na Secretaria e em outros Órgãos, 
solicitando-os quanto necessário ao desenvolvimento dos traba-
lhos no órgão; 

d) fornecer informações referentes à base cartográfica, como: co-
ordenadas, distâncias, azimutes, áreas, perímetros, marcos topo-
gráficos; 

e) editar e fornecer cópias de mapas, plantas e levantamentos 
aerofotogramétrico; 

f) efetuar a conferência e validação dos trabalhos de atualização 
cartográfica, mantendo a qualidade e a consistência da base car-
tográfica, dando confiabilidade nas informações geradas e forne-
cidas; 

g) disseminar a tecnologia do geoprocessamento na Secretaria e 
integrar usuários; 

h) ajudar no treinamento de novos usuários de geoprocessamen-
to;

i) manter atualizados os recursos de software de geoprocessa-
mento para atender as necessidades da Secretaria; 

j) definir padrões pela divisão de geoprocessamento na Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha e arquivos, bem como as polí-
ticas de reprodução, cessão e divulgação da base cartográfica, e 
outros afins ao exercício da função; 

k) desenvolver trabalhos integrados com os demais Órgãos da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; 

l) produzir e editar mapas temáticos; e 

m) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

seção III

CoorDenaDorIa De Captação De reCursos, ConVênIos, 

prestação e tomaDa De Contas

Art. 102. A Coordenadoria de Captação de Recursos, Convênios, 
Prestação e Tomada de Contas é um órgão de assessoramento, 
vinculada diretamente a Secretaria Municipal de Planejamento e 
têm por finalidade captar, controlar, acompanhar e executar a cap-
tação de recursos, convênios e a prestação e tomada de contas de 
recursos de convênios, visando apoiar a formulação e implemen-
tação de políticas públicas, desenvolvimento de projetos e progra-
mas de gênero nos diferentes Órgãos do governo municipal, reali-
zar e apoiar estudos e pesquisas na área orçamentária municipal, 
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dos projetos;

c) providenciar, na época própria, as informações necessárias para 
a elaboração de orçamento anual e plurianual da Prefeitura;

d) reportar-se quando necessário à Secretaria Municipal de Fi-
nanças fornecendo elementos e informações necessárias para o 
acompanhamento dos projetos gerenciais;

e) fornecer os elementos necessários, dos projetos gerenciais, 
para subsidiar a elaboração de relatórios da Administração Mu-
nicipal;

f) acompanhar e supervisionar todos os trabalhos relacionados a 
prestação de contas de recursos recebidos pelo Município;

g) efetuar a tomada de contas dos depositários financeiros do 
Poder Público Municipal;

h) efetuar o controle de prestação de contas de entidades benefi-
ciadas com apoio financeiro da Prefeitura;

i) efetuar o controle das certidões e demais documentos do Muni-
cípio para efeito de celebração de convênios, contratos, acordos, 
ajustes e outros; 

j) elaborar e executar a prestação de contas dos convênios; e

k) informar às unidades administrativas as irregularidades no cum-
primento de contratos de convênios ou ajustes.

seção IV

Da CoorDenaDorIa Do Geo-obras

Art. 107. A Coordenadoria do GEO-OBRAS têm por finalidade, ge-
renciar, coordenar, manter atualizado o banco de dados e remeter 
informações das 0bras e Serviços de Engenharia de todos os Ór-
gãos da esfera Municipal, através do Sistema de Acompanhamen-
to de Obras Públicas - GEO-OBRAS, que recebe e dá tratamento 
computacional a dados referentes à todas as Obras e Serviços de 
Engenharia, com execução direta ou indireta, inclusive de dispensa 
ou inexigibilidade, independente de serem custeadas com recur-
sos públicos Federais, Estaduais ou Municipais. Procedendo com 
inserção de cronograma físico - financeiro, planilhas, contratos, 
fotografias convencionais, georreferenciadas e imagens de satéli-
tes, pois o GEO-OBRAS é uma ferramenta de acompanhamento e 
consulta dos investimentos realizados pela Administração Pública, 
aberto à todos os cidadãos e Órgãos Institucionais, tendo como 
principal objetivo dar transparência, maior controle e visibilidade à 
contratação e ao andamento das Obras e Serviços de Engenharia 
por Prefeituras e Órgãos Públicos.

Parágrafo único. Compete a Coordenadoria do GEO-OBRAS: 

a) manter alimentado o banco de dados do sistema GEO-OBRAS; 

b) enviar informações solicitadas pelo sistema, cumprindo prazo 
legal;

c) manter planilhas atualizadas, demonstrando todas as Obras em 
andamento, demonstrando detalhes, tais como: objeto da obra, 
início e previsão de término, valor total da obra, origem dos re-
cursos, prazo de pagamentos realizados e outros detalhes impor-
tantes para acompanhar o desfeche da obra e possibilitando um 
melhor acompanhamento e precisão da mesma;

d) encaminhar por escrito aos setores competentes do Município, 
cópia do anexo das Resoluções do TCE-ES (TC 245/2012 e TC e 
255/2013) enviadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, 
contendo descrita toda a documentação necessária para alimen-
tação do sistema, desde o projeto até a fase final, abrangendo 
processos licitatórios, contrato, aditivo contratual, empenhos, li-
quidação, fotos, planilhas inicial e de medição em formato Excel, 
portarias e ARTs (do técnico fiscal responsável pela obra) junto 
com ARTs técnico responsável pela execução da obra, com es-
pecificações de prazo e formatação necessária para cada tipo de 
arquivo;

e) centralizar em nível operacional relacionamento com TCE-ES e 
responder pela coordenação das atividades relacionadas ao envio 

os dispositivos da Lei Complementar n.º 101/2000, e a Lei n.º 
4.320, de 17 de março de 1964; e

h) acompanhar, junto ao agente executor, os projetos em anda-
mento, financiados através de operações de crédito.

subseção II

Dos serVIços De aCompanhamento e Controle

Art. 105. Os Serviços de Acompanhamento e Controle estão di-
retamente subordinados a Coordenadoria de Captação de Recur-
sos, Convênios, Prestação e Tomada de Contas e têm por objetivo 
acompanhar e controlar a captação de recursos para o Município. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Acompanhamento e 
Controle:

a) acompanhar e controlar a execução de contratos, acordos, con-
vênios e ajustes;

b) recomendar alterações e especificações necessárias à captação 
de recursos;

c) manter os agentes financiadores e repassadores informados do 
andamento dos contratos/convênios;

d) acompanhar e controlar os relatórios de controle físico-financei-
ro dos convênios, programas e projetos;

e) coordenar, orientar e acompanhar pedidos de desembolso e 
prestação de contas;

f) recomendar a necessidade de aditivos contratuais;

g) elaborar relatórios que visam agilizar informações referentes 
aos contratos/convênios;

h) fornecer dados necessários a outros Órgãos para elaboração de 
relatórios e pareceres;

i) realizar reuniões com outras Secretarias, responsáveis pelos 
contratos/convênios;

j) monitorar todo o processo de execução de convênios, especi-
ficamente no que se refere ao envio da prestação de contas nas 
datas estabelecidas, a fim de evitar a inadimplência do Município 
junto aos Órgãos de controle estadual e federal;

k) manter atualizada toda a documentação institucional e contábil, 
exigida pelos Órgãos repassadores de recursos;

l) acompanhar nos diários oficiais a legislação e publicações relati-
vas aos convênios e contratos de financiamentos;

m) acompanhar os vencimentos de contratos, convênios e termos 
aditivos; e

n) articular com as demais Secretarias Municipais o desenvolvi-
mento de técnicas gerenciais modernas, que permitam a Adminis-
tração Municipal atingir seus objetivos.

subseção III

Dos serVIços De prestação e tomaDa De Contas De reCursos De ConVê-
nIos

Art. 106. Os Serviços de Prestação e Tomada de Contas de Recur-
sos de Convênios estão diretamente subordinados a Coordenado-
ria de Captação de Recursos, Convênios, Prestação e Tomada de 
Contas e têm por objetivo prestar contas dos recursos do Muni-
cípio. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Prestação e Tomada de 
Contas de Recursos de Convênios:

a) garantir a integração técnica, através da compatibilização dos 
cronogramas físico-financeiros de todos os projetos;

b) identificar, no âmbito da Prefeitura Municipal e de outros Ór-
gãos externos envolvidos, pontos de estrangulamento, tomando 
medidas que se fizerem necessárias a fim de assegurar a execução 
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m) promover o lançamento dos impostos, taxas, multas e contri-
buições de melhoria do Município;

n) assegurar arrecadação, diretamente ou por delegação, das ren-
das patrimoniais, industriais e diversas do Município;

o) examinar e julgar recursos contra lançamentos fiscais em ins-
tância administrativa; e

p) coordenar as atividades de classificação, registro, controle e 
análise dos atos e fatos da natureza financeira, de origem orça-
mentária ou extraordinária com repercussão sobre o patrimônio 
do Município, de pagamentos e recebimentos, da guarda de valo-
res imobiliários e do controle do caixa municipal.

Art. 109. A Secretaria Municipal de Finanças, além do Gabinete do 
Secretário, compõe-se, das seguintes unidades de serviços, dire-
tamente subordinadas ao respectivo titular: 

I - Departamento de Receita e Fiscalização; 

II - Departamento de Gestão Financeira e Tesouraria; 

III - Departamento de Contabilidade; e 

IV - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte. 

seção I

Do Departamento De reCeIta e FIsCalIzação

Art. 110. O Departamento de Receita e Fiscalização ligado direta-
mente à Secretaria Municipal de Finanças têm por finalidade pro-
mover a arrecadação dos tributos e rendas municipais, cumprindo 
e fiscalizando a aplicação de leis, decretos, portarias, normas e 
regulamentos disciplinares da matéria tributária; inscrever sob 
controle a dívida ativa do Município.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Receita e Fiscali-
zação:

a) coordenar e controlar as atividades de arrecadação, recebimen-
to e fiscalização de tributos municipais;

b) organizar, orientar e supervisionar as atividades relativas a ca-
dastro, lançamento, cobrança e arrecadação de impostos e taxas 
decorrentes do poder político do Município;

c) manter informados os Secretários Municipais acerca da evolu-
ção das receitas municipais através de relatórios periódicos;

d) determinar a realização de levantamentos contábeis junto a 
contribuintes, objetivando salvaguardar os interesses da fazenda 
municipal;

e) tomar conhecimento da denúncia de fraudes e infrações fiscais, 
proceder ações para apurá-las, reprimi-las e promover as provi-
dencias para a defesa da fazenda municipal;

f) programar, com a Área de Tributos Diversos, ações fiscalizado-
ras;

g) centralizar, promover, acompanhar e fiscalizar a cobrança de 
todos os créditos tributários e fiscais devidos ao Município;

h) coordenar o fornecimento de Certidões Negativas relativas a 
débitos tributários e fiscais com o Município; 

i) remeter à Procuradoria Geral, para ajuizamento, os créditos ins-
critos em dívida ativa, promovendo o seu acompanhamento; e 

j) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

Art. 111. O Departamento de Receita e Fiscalização tem a gestão 
de suas atividades orientada, coordenada e processada através 
das seguintes Divisões:

I - Divisão de Tributos Imobiliários; e 

II - Divisão de Tributos Diversos.

de informações do sistema GEO-OBRAS TCE-ES;

f) comunicar por escrito aos Gestores Responsáveis, à Coordena-
doria de Controle Interno e ao Procurador do Município a existên-
cia de Obras e o não recebimento de informações necessárias para 
alimentar o sistema;

g) acompanhar e observar prazos previstos nas Resoluções TC 
245/2012 e TC 255/2013 e seus anexos - Regulamento do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo;

h) analisar e sistematizar legislação existente e monitorar a imple-
mentação da legislação urbanística;

i) utilizar recursos de Informática; e

j) executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexi-
dade associadas ao ambiente organizacional.

Capítulo III

Da seCretarIa munICIpal De FInanças

Art. 108. A Secretaria Municipal de Finanças é o órgão ligado di-
retamente ao Chefe do Poder Executivo, ao qual incumbe o trato 
dos assuntos de política fazendária e financeira do Município; o 
desempenho das atividades referentes ao lançamento, arrecada-
ção e fiscalização dos tributos e rendas municipais, bem como as 
relações com os contribuintes; o assessoramento às unidades do 
Município em assuntos de finanças; a gestão da legislação tributá-
ria e financeira do Município; a inscrição e cadastramento dos con-
tribuintes, bem como a orientação dos mesmos; o recebimento, 
guarda, movimentação e pagamento dos dinheiros e outros valo-
res do Município; o registro e controle contábeis da administração 
financeira e patrimonial e o registro da execução orçamentária; a 
fiscalização dos Órgãos da administração centralizada, encarrega-
dos do recebimento de dinheiro e outros valores; o assessoramen-
to ao Prefeito Municipal em assuntos de sua competência e que 
nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e 
informações a fim de subsidiar o processo decisório, viabilizando 
a execução de políticas na área de desenvolvimento econômico.

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Finanças: 

a) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes do governo;

b) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria e dos de-
mais Órgãos que a compõem;

c) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução;

d) promover a integração com Órgãos e entidades da Administra-
ção Municipal, objetivando o comprimento de atividades setoriais;

e) promover contatos e relações com autoridades e organizações 
dos diferentes níveis governamentais;

f) promover a elaboração em articulação com as demais Secreta-
rias, a execução orçamentária e o acompanhamento financeiro;

g) propor políticas nas áreas tributária e financeira de competência 
do Município;

h) conceder, implantar e gerir o sistema de administração finan-
ceira;

i) promover o planejamento e o controle das atividades referentes 
aos fluxos de recursos financeiros, orçamentários e extra-orça-
mentários, administrando especialmente os pagamentos a forne-
cedores e contratos de financiamento com terceiros;

j) promover a arrecadação dos tributos e rendas municipais, cum-
prindo e fiscalizando o cumprimento das leis, decretos, portarias, 
normas e regulamentos disciplinares da matéria tributária;

k) administrar a dívida ativa do Município;

l) promover o pagamento dos compromissos da Prefeitura;
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i) coletar dados para atualização da Planta Genérica de Valores.

subseção II

Da DIVIsão De trIbutos DIVersos

Art. 113. A Divisão de Tributos Diversos ligada diretamente ao De-
partamento de Receita e Fiscalização têm como finalidade orien-
tar, supervisionar, coordenar e controlar os serviços de tributos 
diversos.

§1.º Compete à Divisão de Tributos Diversos:

a) coordenar e orientar os serviços de cadastro de contribuintes;

b) acompanhar o comportamento da receita dos tributos sob sua 
responsabilidade, por meio de demonstrativos e boletins de recei-
ta, propondo medidas regularizadoras;

c) efetuar a fiscalização tributária;

d) proceder ao exame de análise contábil dos contribuintes;

e) organizar e desenvolver planos semanais de fiscalização roti-
neira ou dirigida, de acordo com indícios apontados pela análise 
fiscal;

f) efetuar sindicância sobre a situação econômica de contribuin-
tes, exame de escrita e outras atividades necessárias à crítica ou 
homologação de lançamento;

g) lavrar notificações, intimações, Autos de Infração, bem como 
providenciar a aplicação de multas regulamentares;

h) controlar a autorização para impressão de Notas Fiscais por 
parte dos contribuintes;

i) avaliar imóveis para efeito de cobrança do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis;

j) pronunciar-se a respeito de solicitações, pelos contribuintes, de 
enquadramento nos favores fiscais previstos na legislação tribu-
tária;

k) controlar as autorizações para início de ações fiscais e notifica-
ções preliminares;

l) conferir e cadastrar no sistema informatizado os valores dos 
termos de lançamento no crédito e de fiscalização e os Autos de 
Infração;

m) distribuir Guias de Transmissão para avaliação de imóveis;

n) preparar Autos de Infração e Termos, encaminhando-os ao Ser-
viço de Tributos;

o) controlar e distribuir processos aos fiscais;

p) autorizar a impressão de documentos fiscais;

q) analisar e aprovar modelos de documentos fiscais impressos;

r) autenticar documentos fiscais;

s) reter, para notificação, documentos devolvidos para efeito de 
baixa; e 

t) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 

§ 2.º Compete ainda à Divisão de Tributos Diversos a execução 
dos seguintes serviços:

I - serviços de tributos diversos: 

a) interpretar a legislação relativa a tributos mobiliários nos as-
pectos de aplicação de alíquotas e enquadramento de atividades;

b) organizar e manter atualizado o cadastro mobiliário das ativida-
des industriais, comerciais e prestadoras de serviços das pessoas 
físicas e jurídicas;

c) proceder à orientação dos contribuintes quanto ao cumprimen-
to de suas obrigações;

d) efetuar o recadastramento de contribuintes;

subseção I

Da DIVIsão De trIbutos ImobIlIárIos

Art. 112. A Divisão de Tributos Imobiliários ligada diretamente ao 
Departamento de Receita e Fiscalização têm por objetivo orga-
nizar, orientar e dirigir as atividades de lançamento, cobrança e 
controle da arrecadação de tributos imobiliários.

§1.º Compete à Divisão de Tributos Imobiliários:

a) elaborar planta de valores e tabela para lançamento de tributos 
imobiliários, submetendo-a a aprovação superior;

b) controlar e atualizar o arquivo de Boletins de Cadastro Imobili-
ário, de Atualização Cadastral, de Logradouros, de Face de Quadra 
e de Planta de Quadra;

c) proceder à anotação de alterações verificadas nos imóveis tri-
butados, que influam em seu valor venal, para fins de lançamento;

d) efetuar levantamentos, no local, para efeito de lançamento de 
tributos;

e) proceder à inscrição dos contribuintes do Imposto Predial e 
Território Urbano, mantendo atualizado o cadastro imobiliário em 
todos os aspectos que resultem na concretização do lançamento;

f) pesquisar os elementos relativos às transferências imobiliárias 
sujeitas a tributos municipais;

g) efetuar o registro das transferências de propriedades imóveis;

h) promover a distribuição e controle das guias de arrecadação de 
tributos imobiliários;

i) articular-se com os cartórios de registro de imóveis no sentido 
de assegurar que não sejam lavrados instrumentos, escrituras, 
contratos ou termos judiciais referentes à transmissão inter vivos 
de imóveis sem que tenha sido pago o Imposto sobre a Transmis-
são de Bens Imóveis de competência do Município;

j) efetuar os cálculos de áreas, valores e outros relativos aos imó-
veis a serem tributados;

k) executar os serviços de averbação e expedição de Certidões 
para os imóveis edificados no Município;

l) averbar imóveis constantes do cadastro do Município;

m) emitir Certidões Negativas;

n) distribuir e controlar documentos de tributos imobiliários;

o) fornecer Nada Consta para fins de comprovação de regularida-
de junto à municipalidade; e 

p) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

§2.º Compete ainda a Divisão de Tributos Imobiliários a execução 
dos seguintes serviços:

I - serviços de revisão fiscal Imobiliário:

a) manter atualizados os dados cadastrais do Boletim de Cadastro 
Imobiliário;

b) elaborar e manter cadastros técnicos específicos;

c) desenvolver atividades de interligação do Sistema de Tributação 
Municipal com a base cadastral;

d) estabelecer padrões de qualidade quanto à execução das ativi-
dades e à guarda de informações;

e) manter atualizadas as informações, levantando indicadores que 
viabilizem a tomada de decisão;

f) efetuar o recadastramento contínuo dos imóveis existentes no 
Município;

g) efetuar revisão fiscal nas reclamações de lançamento de Im-
posto Predial e Territorial Urbano;

h) efetuar diligências a fim de dirimir dúvidas quanto a lançamen-
tos de Imposto Predial e Territorial Urbano; e 
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fornecimento e financiamento com terceiros. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Gestão Financeira 
e Tesouraria:

a) gerir as reservas financeiras da Prefeitura;

b) efetuar o planejamento de necessidades financeiras da Prefei-
tura, bem como acompanhar sua execução e desenvolvimento, 
sugerindo medidas apropriadas para otimizar seus resultados;

c) manter o Secretário Municipal informado sobre a disponibilidade 
dos recursos financeiros e fluxo de pagamentos;

d) coordenar a execução das atividades relacionadas com os ser-
viços de tesouraria da Prefeitura Municipal;

e) coordenar o controle das retiradas e dos depósitos bancários, 
conferir os extratos de contas correntes, calculando-os e propondo 
as medidas necessárias para eventual acerto;

f) coordenar o recebimento de recursos financeiros, em observân-
cia à legislação pertinente;

g) coordenar a emissão de ordem de pagamento da Prefeitura 
Municipal, em observância à legislação pertinente;

h) coordenar o fornecimento de suprimentos de recursos financei-
ros aos diversos Órgãos da Prefeitura Municipal, em observância à 
legislação pertinente;

i) emitir e assinar cheques e requisição de talonários, juntamente 
com a autoridade competente;

j) desenvolver, guardar e conservar valores e títulos da Prefeitura 
Municipal;

k) controlar rigorosamente em dia os saldos das contas em esta-
belecimento de crédito, movimentados pela Prefeitura Municipal e 
elaborar diariamente a sua conciliação;

l) escriturar o livro caixa;

m) elaborar o boletim do movimento financeiro diário, encami-
nhando-o ao Secretário Municipal;

n) receber e efetuar o controle financeiro dos repasses de recursos 
de todos os convênios devido à Prefeitura Municipal;

o) efetuar a ordem cronológica das despesas quando regularmen-
te autorizadas e de acordo com a disponibilidade financeira;

p) controlar os depósitos e retiradas bancárias, mantendo em dia 
as fichas de controle de contas;

q) coordenar a elaboração e encaminhar à Secretaria de Finanças 
os balancetes mensais e demonstrativos contábeis e financeiros, 
em observância aos prazos fixados em legislação específica, para 
a tomada de providências necessárias;

r) coordenar o arquivamento dos processos de despesas e demais 
documentos do Departamento;

s) executar e controlar processos de parcelamento de crédito não 
inscrito em dívida ativa; e 

t) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

seção III

Do Departamento De ContabIlIDaDe

Art. 115. O Departamento de Contabilidade ligado diretamente à 
Secretaria Municipal de Finanças têm por finalidade preparar e es-
criturar documentos sujeitos a lançamento, controlando receita e 
despesa, atualizar e controlar o registro das dotações consignadas 
no orçamento, bem como dos créditos abertos, realizar o controle 
e modificações orçamentárias, controlar a execução orçamentária 
e acompanhamento financeiro das Secretarias Municipais, elabo-
rar, em época determinada em Lei, o balanço geral da munici-
palidade, consolidando com os balanços das Autarquias, Fundos 

e) efetuar o controle de baixa de pagamento de tributos mobili-
ários;

f) proceder aos lançamentos e expedir guias de reconhecimento 
relativas a tributos mobiliários;

g) cadastrar e controlar os favores fiscais concedidos pela muni-
cipalidade;

h) executar o controle de cadastro e expedição de Certidões para 
as atividades industriais, comerciais e prestadoras de serviço no 
Município;

i) emitir Certidões Negativas de Tributos Mobiliários;

j) expedir Certidões de Regularidade; e 

k) executar e controlar processos de parcelamento de crédito não 
inscrito em dívida ativa.

II - serviços de dívida ativa: 

a) executar os serviços de controle de cobrança e expedições de 
Certidões para contribuintes inscritos em dívida ativa do Município;

b) informar a posição dos débitos de contribuintes para forneci-
mento de Certidões e Nada Consta pelo Departamento de Receita;

c) controlar o cadastro de devedores e acionar a cobrança amigá-
vel para efeito de regularização;

d) emitir e controlar os Termos de Parcelamento da cobrança ami-
gável dos débitos;

e) expedir certidões da dívida ativa e enviá-las à Procuradoria Ge-
ral para cobrança executiva; 

f) emitir documentos de arrecadação para pagamento de acordos 
efetuados através da Procuradoria Geral;

g) efetuar cálculos para parcelamento da dívida ativa nos casos de 
acordo autorizados conforme normas regulamentares;

h) emitir relatórios mensais de recebimento de Autos de Infração 
para cálculo de produtividade dos servidores que atuam como fis-
cais; e 

i) informar ao responsável da área o recebimento de Autos de In-
fração para pagamento de produtividade de servidores que atuam 
como fiscais. 

III - serviços de arrecadação:

a) fixar os vencimentos dos tributos municipais, fazendo sua di-
vulgação;

b) recepcionar, controlar, classificar, verificar a correção e preparar 
documentos de arrecadação oriundos da rede arrecadadora;

c) contatar agências bancárias visando ao controle dos documen-
tos de arrecadação;

d) obter a posição diária e mensal da situação da arrecadação 
municipal;

e) proceder a estudos comparativos entre a previsão e a realização 
da receita de tributos, visando dinamizar a arrecadação;

f) emitir 2ª via de documentos de arrecadação municipal;

g) receber e coletar elementos referentes a contribuintes em atra-
so, a fim de processar a inscrição em dívida ativa; e 

h) encaminhar relatórios de contribuintes em atraso ao Secretário 
Municipal de Finanças.

seção II

Do Departamento De Gestão FInanCeIra e tesourarIa

Art. 114. O Departamento de Gestão Financeira e Tesouraria, di-
retamente ligado à Secretaria Municipal de Finanças e têm por 
finalidade controlar as atividades referentes aos fluxos de recur-
sos financeiros, orçamentários e extra-orçamentários, adminis-
trando e efetuando os pagamentos a fornecedores e contratos de 
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z) supervisionar e orientar tecnicamente os responsáveis pela ela-
boração da proposta orçamentária de cada Secretaria Municipal e 
aqueles responsáveis pela elaboração do orçamento popular junto 
às comunidades;

aa) controlar o orçamento anual, analisando e comparando os ob-
jetivos com os executados;

bb) controlar o comportamento das principais despesas, com o 
objetivo de organizar o gasto nos limites da capacidade projetada 
e de racionalizar as despesas de custeio;

cc) acompanhar e execução orçamentária dos Órgãos a nível de 
unidade orçamentária, projeto, atividade e elemento de despesa;

dd) codificar os processos recebidos de acordo com a Classifica-
ção Funcional Programática, registrando no cadastro de reserva, 
consultando saldos orçamentários, emitindo listagens e distribuin-
do-as às devidas unidades administrativas;

ee) lançar empenhos, pagamentos, cancelamentos e outras ope-
rações que compõem o sistema informatizado de controle orça-
mentário;

ff) realizar acompanhamento financeiro por unidade administrati-
va através de lançamentos em formulário próprio;

gg) orientar tecnicamente servidores de outras unidades adminis-
trativas sobre a execução de normas orçamentárias;

hh) emitir relatórios - diários, semanais e mensais - de consulta e 
empenho, fundamentais à análise e realização do controle orça-
mentário;

ii) controlar processos relativos a pagamento das obras contra-
tadas pela Prefeitura, classificando-os por empresa, número do 
contrato, valor e data de saída;

jj) controlar despesas com pessoal, educação e saúde, observando 
se as mesmas estão de acordo com os índices estabelecidos pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal;

kk) expedir os relatórios resumidos da execução orçamentária e 
de gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

ll) efetuar o acompanhamento nos termos da lei dos limites de 
endividamento do Município;

mm) enviar ao Tribunal de Contas nos prazos estabelecidos as 
prestações de contas bimestrais acompanhados dos demonstrati-
vos contábeis orçamentários e financeiros;

nn) enviar as prestações de contas mensais por meio eletrônico ao 
Tribunal de Contas através do sistema Cidades Web;

oo) disponibilizar via internet às contas nos termos da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal;

pp) alimentar o sistema “SIOPS” do Ministério da Saúde;

qq) acompanhar os limites de gastos com saúde, educação, pes-
soal e serviços de terceiros;

rr) controlar o repasse do duodécimo para a Câmara Municipal; e 

ss) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 

Art. 116. O Departamento de Contabilidade compõe-se da seguin-
te estrutura de serviços: 

I - Serviços de Registros e Informações Contábeis; 

II - Serviços de Controle e Arquivo de Processos; 

III - Serviços de Informação de Processos; 

IV - Serviços de Execução Orçamentária; e 

V - Serviços de Controle Orçamentário. 

subseção I

Dos serVIços De reGIstros e InFormações ContábeIs

Municipais e Poder Legislativo. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Contabilidade:

a) proceder a lançamentos contábeis das despesas e receitas do 
Município;

b) providenciar a escrituração de todos os atos pertinentes à ges-
tão do patrimônio municipal, bem como de outros documentos 
sujeitos à escrituração contábil;

c) providenciar a escrituração de operações relativas a direitos e 
obrigações decorrentes de contratos, convênios ou outros termos 
firmados;

d) providenciar a escrituração das liberações e prestações de con-
tas de adiantamentos, sob responsabilidade de servidores, me-
diante parecer prévio favorável do órgão competente;

e) realizar o encerramento do exercício, demonstrando as varia-
ções ocorridas na situação patrimonial;

f) promover o registro dos bens patrimoniais da Prefeitura Mu-
nicipal de São Gabriel da Palha, tanto móveis quanto imóveis, 
acompanhando rigorosamente as variações havidas e propondo 
as providencias que se fizerem necessárias;

g) comunicar ao responsável do Departamento de Gestão Finan-
ceira e Tesouraria e ao Secretário Municipal de Finanças a exis-
tência de quaisquer diferenças nas prestações de contas quando 
não tenham sido imediatamente cobertas, sob pena de responder 
solidariamente com o responsável pelas omissões;

h) controlar a execução orçamentária em nível operacional;

i) elaborar, mensalmente, demonstrativos referentes às despesas 
empenhadas;

j) acompanhar a movimentação de dotações orçamentárias, assim 
como de fundos especiais;

k) proceder ao cadastro e ao controle das contas processadas por 
contas de créditos ou de dotações orçamentárias;

l) conferir a classificação das despesas orçamentárias previamente 
ao seu empenho;

m) controlar o empenho prévio da despesa e a anulação de empe-
nhos, realizados pelos Órgãos próprios das Secretarias Municipais, 
verificando a correta utilização das dotações orçamentárias e dos 
créditos abertos;

n) emitir notas de Empenho e de Anulação de Empenho, na forma 
prevista em Lei;

o) promover o enquadramento e suplementação de dotações;

p) emitir relatórios periódicos de controle da execução orçamentá-
ria de forma detalhada;

q) efetuar lançamentos dos Decretos de Suplementação e anula-
ção das dotações orçamentárias;

r) proceder a lançamentos contábeis das despesas e receitas do 
Município;

s) efetuar a escrituração das liberações de contas de adiantamen-
tos, sob responsabilidade de servidores, mediante parecer prévio 
favorável do órgão competente;

t) conferir mensalmente os balancetes orçamentários e financeiros 
do Município;

u) efetuar a contabilidade e o controle de arrecadação bancária;

v) conferir os documentos pertinentes à realização da despesa e 
arrecadação da receita;

w) elaborar diariamente as planilhas de receita, despesa e lança-
mentos contábeis;

x) analisar e consolidar as propostas orçamentárias das Secreta-
rias Municipais;

y) programar despesas, através de ajustamento de programação 
das Secretarias Municipais, em função da disponibilidade de recur-
sos orçamentários e financeiros;
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subseção III

Dos serVIços De InFormação De proCessos

Art. 119. Os Serviços de Informação de Processos, vinculado dire-
tamente ao Departamento de Contabilidade têm como finalidade 
manter e executar o sistema de informações de processos. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Informação de Proces-
sos: 

a) emitir informações e pareceres nos processos contábeis; 

b) orientar e coordenar o andamento dos processos; 

c) controlar a tramitação dos processos; 

d) analisar, conferir e despachar todos os processos de pagamen-
to, bem como em todos os documentos inerentes à atividade de 
contabilidade; 

e) atender as partes e informá-las sobre o andamento de proces-
sos referentes a pagamentos; 

f) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; e

g) coordenar e acompanhar as alterações na legislação tributária 
municipal.

subseção IV

Dos serVIços De exeCução orçamentárIa

Art. 120. Os Serviços de Execução Orçamentária vinculado dire-
tamente ao Departamento de Contabilidade têm como finalidade 
controlar a execução orçamentária e o acompanhamento financei-
ro das Secretarias Municipais. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Execução Orçamentá-
ria: 

a) acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos 
à disposição das Secretarias, mantendo o Secretário Municipal de 
Finanças informado sobre a situação dos programas, projetos e 
atividades previstos no orçamento global; 

b) coordenar o processo de liberação de recursos e suplementa-
ção financeira, visando adequar a programação à disponibilidade 
orçamentária e financeira; 

c) controlar a execução orçamentária em nível operacional;

d) elaborar, mensalmente, demonstrativos referentes às despesas 
empenhadas; 

e) acompanhar a movimentação de dotações orçamentárias, as-
sim como de fundos especiais; 

f) proceder ao cadastro e ao controle das contas processadas por 
conta de créditos ou de dotações orçamentárias; 

g) controlar o empenho prévio da despesa e a anulação de empe-
nhos, realizadas pelos Órgãos próprios das Secretarias Municipais 
verificando a correta utilização das dotações orçamentárias e dos 
créditos abertos;

h) emitir notas de empenho e de anulação de empenho na forma 
prevista em lei; 

i) promover o enquadramento e suplementação de dotações; 

j) emitir relatórios periódicos de controle da execução orçamentá-
ria de forma detalhada; 

k) efetuar lançamento dos decretos de suplementação e anulação 
das dotações orçamentárias;

l) normatizar, revisar e atualizar as classificações orçamentárias do 
orçamento municipal; 

m) acompanhar e monitorar a aplicação das normas de responsa-
bilidade fiscal e funcional do orçamento; 

Art. 117. Os Serviços de Registros e Informações Contábeis vin-
culado diretamente ao Departamento de Contabilidade têm como 
finalidade coordenar as atividades de classificação, registro e con-
trole dos atos e fatos de natureza contábil, de origem orçamentá-
ria e extra-orçamentária. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Registros e Informa-
ções Contábeis: 

a) prestar informações contábeis sobre a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial; 

b) providenciar nos prazos legais os balancetes, o balanço geral 
e outros documentos de apuração contábil para envio à Câmara 
Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e 
demais Órgãos; 

c) proceder aos lançamentos contábeis da despesa e receita do 
Município; 

d) elaborar balanços e outros demonstrativos econômicos, quando 
solicitados; 

e) supervisionar as atividades relativas ao recebimento, guarda, 
transferência, depósitos e pagamentos de valores pertencentes 
ao Município; 

f) providenciar a escrituração de todos os atos à gestão do pa-
trimônio municipal, bem como de outros documentos sujeitos à 
escrituração contábil; 

g) efetuar a tomada de contas dos responsáveis pela guarda de 
bens públicos municipais, promovendo a devida contabilização dos 
almoxarifados;

h) controlar e autorizar a liberação de adiantamentos; 

i) controlar os adiantamentos fornecidos, efetuando sua devida 
contabilização; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

subseção II

Dos serVIços De Controle e arquIVo De proCessos

Art. 118. Os Serviços de Controle e Arquivo de Processo vincula-
do diretamente ao Departamento de Contabilidade e têm como 
finalidade controlar e conservar os documentos processados da 
Administração Municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Serviços de Controle e 
Arquivo de Processos: 

a) montar um sistema de controle de arquivo e acompanhamento 
de processos; 

b) conferir os documentos pertinentes aos processos para poste-
rior arquivamento; 

c) organizar e manter arquivo da documentação contábil e dos 
processos pagos no exercício atual e anterior; 

d) implementar ações preventivas que assegurem a correta utiliza-
ção dos processos arquivados; 

e) controlar através de mecanismo interno a tramitação de proces-
sos arquivados, quando solicitado; 

f) desarquivar processos atendendo solicitação do coordenador 
contábil; 

g) receber e conferir os processos para arquivamento; 

h) preparar microfilmagem de documentos e/ou enviá-los ao Ar-
quivo Público, nos termos da tabela de temporalidade de docu-
mentos; e 

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 
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subseção I

Dos serVIços De atenDImento ao ContrIbuInte

Art. 124. Os Serviços de Atendimento ao Contribuinte estão di-
retamente ligados ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte e 
têm como finalidade planejar, coordenar, organizar e disseminar 
informações e promover a educação tributária do Município em 
parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda. 

Parágrafo único. Compete ainda ao Núcleo de Atendimento ao 
Contribuinte a execução dos seguintes serviços:

a) avaliar sistematicamente o desempenho da arrecadação tribu-
tária concernente às notas fiscais emitidas por produtores rurais;

b) propor a simplificação do atendimento aos produtores rurais;

c) em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, exercer 
atividades de fiscalização dos tributos, organizando planos de fis-
calização e propondo medidas para sua fiel execução e aperfeiço-
amento;

d) atuar com ênfase na fiscalização da escoação dos produtos 
agrícolas do Município, verificando a existência ou não de notas 
fiscais emitidas quando da comercialização dos mesmos;

e) comunicar aos Órgãos competentes todos os fatos ou anorma-
lidades de que devam ter conhecimento;

f) organizar cadastro de produtores por zonas fiscais;

g) controlar os blocos de notas fiscais dos produtores;

h) auxiliar os produtores rurais na emissão de notas fiscais do 
produtor;

i) fiscalizar a emissão de notas fiscais do produtor, apondo visto 
nas notas emitidas;

j) desenvolver política de conscientização dos produtores rurais 
quanto à importância da emissão de nota fiscal;

k) divulgar as metas, políticas e importância dos Serviços de Aten-
dimento ao Contribuinte - SAC junto aos produtores rurais; e 

l) realizar levantamentos, análises estatísticas, estudos de méto-
dos de trabalho para uma melhor fiscalização dos produtos produ-
zidos e comercializados no Município.

título VI

ÓrGãos De aDmInIstração espeCíFICa

seCretarIas munICIpaIs De natureza FIm

Capítulo I

Da seCretarIa munICIpal Do trabalho, assIstênCIa, DesenVolVImento 
soCIal e FamílIa

Art. 125. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desen-
volvimento Social e Família é o órgão diretamente ligado ao qual 
incumbe a definição, implantação e execução da Política Nacional 
de Assistência Social - PNAS de acordo com o Art. 203 e o Art. 204 
da Constituição Federal de 1988, regulamentados pela Lei Orgâni-
ca de Assistência Social – LOAS n.º 8.742/93 e a Lei n.º 435/2011, 
que institui o Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único 
da Assistência Social - SUAS redesenha o atual sistema descen-
tralizado e participativo da assistência social. Tem como âmbito 
de ação o planejamento, a coordenação e a execução da política 
de integração comunitária e atendimento às crianças quanto às 
garantias e direitos fundamentais e individuais, tendentes à va-
lorização e à busca da cidadania plena; apoio e valorização às 
iniciativas de organização comunitária voltadas para a busca da 
melhoria das condições de vida da população; o estabelecimento 
e execução de programas específicos de amparo, atendimento, 
integração e reintegração social dos menores com vínculos fra-
gilizados e ou rompidos, garantir a discussão e participação da 
comunidade através de suas organizações formais na definição de 

n) coordenar as atividades de elaboração da proposta orçamen-
tária anual, do plano de investimentos e da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias; 

o) elaborar relatório das atividades desenvolvidas, bem como, 
relatório consolidado da execução orçamentária, encaminhando 
ao Secretário Municipal de Finanças e ao Prefeito Municipal para 
apreciação; e 

p) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

subseção V

Dos serVIços De Controle orçamentárIo

Art. 121. Os Serviços de Controle Orçamentário vinculados dire-
tamente ao Departamento de Contabilidade têm como finalidade 
executar as atividades de empenho e processamento das despe-
sas. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Controle Orçamentário: 

a) elaborar, mensalmente, demonstrativos referentes às despesas 
empenhadas; 

b) emitir relatórios periódicos de controle da execução orçamentá-
ria de forma detalhada; 

c) efetuar lançamentos dos decretos de suplementação e anulação 
das dotações orçamentárias; 

d) elaborar relatório das atividades desenvolvidas, bem como, 
relatório consolidado da execução orçamentária, encaminhando 
ao Secretário Municipal de Finanças e ao Prefeito Municipal para 
apreciação; 

e) conferir documentos pertinentes à realização da despesa orça-
mentária; e 

f) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

seção IV

Do nÚCleo De atenDImento ao ContrIbuInte

Art. 122. O Núcleo de Atendimento ao Contribuinte ligado direta-
mente à Secretaria Municipal de Finanças têm por finalidade orien-
tar e auxiliar aos produtores rurais do Município e demais usuários 
dos serviços prestados pela Fazenda Pública Municipal e Estadual 
quanto aos procedimentos a serem executados e na prestação 
de informações aos contribuintes, auxiliar nas ações de cadas-
tramento, recadastramento, acompanhamento, controle e outras 
relativas a contribuintes estabelecidos no Município, encaminhar 
documentação de pedido de inscrição de produtor à Agência da 
Receita Estadual, encaminhar pedido de confecção de Nota Fiscal 
de produtor, carimbar blocos de notas fiscais, preencher nota fiscal 
no bloco do produtor.

Parágrafo único. Compete ao Núcleo de Atendimento ao Contri-
buinte: 

a) avaliar sistematicamente o desempenho da arrecadação tribu-
tária concernente às notas fiscais emitidas por produtores rurais;

b) propor a simplificação do atendimento aos produtores rurais; e 

c) em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, exercer 
atividades de fiscalização dos tributos, organizando planos de fis-
calização e propondo medidas para sua fiel execução.

Art. 123.O Núcleo de Atendimento ao Contribuinte compõe-se da 
seguinte estrutura de serviços: 

I - serviços de atendimento ao Contribuinte. 
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Art. 126. A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desen-
volvimento Social e Família, além do Gabinete do Secretário, com-
põe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordi-
nadas ao respectivo titular:

I - Departamento de Promoção Social;

II - Departamento de Gestão Social; 

III - Departamento de Habitação; e

IV - Departamento de Abrigo Institucional “Abrigo Luz”.

seção I

Do Departamento De promoção soCIal

Art. 127. O Departamento de Promoção Social é um órgão direta-
mente ligado à Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, De-
senvolvimento Social e Família, tem como finalidade promover o 
atendimento em caráter supletivo à população em vulnerabilidade 
e risco social, o acesso ao crédito e cursos de qualificação, visando 
minimizar problemas relativos às suas necessidades básicas.

Parágrafo único. Ao Departamento de Promoção Social compete a 
realização das seguintes atividades:

a) identificar, produzir e sistematizar informações, construindo in-
dicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilida-
de e risco pessoal e social, que incidem sobre famílias/indivíduos, 
nos diferentes ciclos de vida: crianças, adolescentes, jovens, adul-
tos e idosos;

b) identificar parcerias e fontes de financiamento para viabilização 
e captação de recursos para o desenvolvimento de benefícios, pro-
gramas, projetos e serviços na área de assistência social;

c) elaborar projetos e apresentar a documentação necessária para 
celebração de convênios na área de assistência social;

d) avaliar programas, projetos e serviços desenvolvidos pela Se-
cretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento So-
cial e Família com vistas a aprimorar o trabalho executado;

e) apoiar associações comunitárias que têm por objetivo melho-
rar a qualidade de vida dos moradores de seu bairro ou área de 
abrangência;

f) desenvolver cursos de qualificação profissional e social, priori-
zando o atendimento a indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social;

g) articular-se com a delegacia regional do trabalho e demais Ór-
gãos afins, com o intuito de erradicar a exploração do trabalho, 
principalmente das crianças e adolescentes;

h) intermediar a relação entre a unidade municipal de microcrédito 
e o agente financeiro BANESTES no Município;

i) apoiar e fortalecer a organização de associações e ou empresas 
associativas que objetivam oferecer trabalho e renda aos associa-
dos;

j) assegurar as condições necessárias para o funcionamento do 
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente;

k) promover ampla divulgação dos direitos dos cidadãos e ainda 
oferecer um espaço de defesa, quando necessário; e

l) subsidiar técnico e financeiramente o Conselho Municipal de As-
sistência Social, o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, a Comissão de Fiscalização do Bolsa Família, do 
Conselho Tutelar e demais conselhos e comissões que forem cria-
dos no âmbito municipal, cujo objetivo seja assegurar o direito dos 
usuários da Assistência Social.

Art. 128. O Departamento de Promoção Social ligado diretamente 
à Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família e tem, ainda, suas atividades coordenadas, orien-
tadas e realizadas através dos seguintes serviços e respectivas 
competências:

prioridades de intervenção do poder público; promoção social de 
programas especiais de atendimento ao trabalhador, desempre-
gado, carente, idoso, pessoa com deficiência e à família de forma 
geral, bem como atendimento daqueles que dela necessitarem; 
oferecer apoio técnico aos programas especiais e às instituições 
filantrópicas de atendimento às crianças em vulnerabilidade so-
cial; promover a indicação de ações de incentivo e estímulo às 
populações em condições precárias e indignas, visando a atingir 
à satisfação das necessidades básicas essenciais; atuar, de forma 
coordenada, com a Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria 
Municipal de Educação, na proposição, elaboração e execução de 
programas e ações relativas ao bem-estar social, à saúde e à edu-
cação com reflexos no desenvolvimento e condições de vida dos 
munícipes; assessorar o Prefeito nos assuntos de sua competência 
e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de 
dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e a 
universalização dos direito sociais. 

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal do Trabalho, As-
sistência, Desenvolvimento Social e Família a execução dos se-
guintes serviços:

a) prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que 
deles necessitarem;

b) contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos ampliando o acesso a bens e serviços sócio-assisten-
ciais básicos e especiais, em área urbana e em área rural;

c) assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garanta convivência familiar e co-
munitária;

d) elaborar, desenvolver, financiar e avaliar programas, projetos, 
serviços e benefícios na área de Assistência Social;

e) identificar, produzir e sistematizar informações, construindo 
indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabi-
lidade e risco pessoal e social, que incidem sobre famílias/pesso-
as, nos diferentes ciclos de vida: crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos;

f) promover a intersetoriedade dos Órgãos da Administração Muni-
cipal, Estadual e Federal, bem como entidades públicas e privadas 
para o desenvolvimento de ações na área de assistência social;

g) apoiar atividades desenvolvidas por núcleos comunitários, 
quando necessário; 

h) garantir, em caráter supletivo, os mínimos sociais relativos às 
necessidades básicas dos usuários da política de assistência social 
de famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade; 

i) promover aos seus usuários o acesso ao conhecimento dos direi-
tos sócio-assistenciais e sua defesa, através de ouvidorias, centros 
de referência, centros de apoio sócio jurídico, conselhos de direi-
tos, entre outros; 

j) assegurar condições para o funcionamento dos Conselhos de 
Direitos no âmbito municipal;

k) elaborar e desenvolver atividades que promovam a qualificação 
profissional e social de jovens e adultos; 

l) identificar e cadastrar as famílias que necessitem de melhoria 
habitacional ou habitação, com o objetivo de prover subsídios para 
definição de políticas habitacionais no município; 

m) promover, em conjunto com os demais Órgãos municipais a 
regularização de áreas fracionadas ou ocupadas precariamente, 
pertencentes ao poder público municipal, estadual ou ao domínio 
da União, ou ainda de loteamento ocupados de fato, sem aten-
dimento dos requisitos legais com vistas a dotar o ocupante de 
titularidade sobre o imóvel; e

n) elaborar e desenvolver projetos de construção, ampliação e de 
melhoria habitacional para famílias em situação de vulnerabilidade 
social.
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Municipal;

d) viabilizar o processo de planejamento em sua totalidade, atra-
vés de suporte técnico;

e) colecionar e analisar informações relevantes ao processo de 
planejamento da Secretaria, em interação com as demais áreas a 
ela subordinadas;

f) elaborar estudos que forneçam análises e propostas de alterna-
tivas para formulação e revisão contínua das políticas setoriais, no 
decorrer de sua implementação;

g) elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica e 
sistemática da coerência interna, da implementação, da consecu-
ção de objetivos e dos efeitos das políticas setoriais;

h) coletar dados e elaborar relatórios para subsidiar as análises de 
exequibilidade e viabilidade das ações propostas no âmbito das 
estratégias políticas, administrativas, técnicas e operacionais;

i) elaborar estudos estatísticos, dando tratamento às informações 
recebidas e analisando seus aspectos;

j) analisar estatisticamente dados coletados para auxiliar na defi-
nição de prioridades;

k) compilar dados para proposta orçamentária da Secretaria, en-
caminhando-os ao setor competente;

l) prestar suporte técnico-administrativo à área social da Adminis-
tração Municipal, visando melhorar a qualidade de vida do cida-
dão;

m) definir, produzir e monitorar indicadores de qualidade de vida a 
partir de informações sociais produzidas pelas diversas Secretarias 
Municipais da Prefeitura na área social;

n) acompanhar a execução dos convênios firmados pela Secretaria 
com outras entidades;

o) garantir a prestação de contas dos convênios de recursos re-
passados à Secretaria, e daqueles repassados pela Secretaria à 
entidades conveniadas;

p) fornecer assessoria técnica ao Secretário em assuntos e situa-
ções específicas;

q) elaborar, anualmente, relatório de atividades da Secretaria;

r) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; e

s) coordenar, planejar e promover a execução dos programas exis-
tentes na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvol-
vimento Social e Família, bem como os que vierem surgir.

subseção III

Dos serVIços De Gestão De InFormação, monItoramento e aValIação

Art. 131. Os Serviços de Gestão de Informação, Monitoramento e 
Avaliação está subordinado ao Departamento de Promoção Social 
e têm como função exercer suas atividades através da execução 
dos seguintes serviços:

a) identificar os indivíduos/famílias em situação de vulnerabilidade 
social;

b) cadastrar a demanda dos recursos dos usuários da assistência 
social em âmbito municipal e manter as informações atualizadas;

c) realizar diagnóstico de áreas de vulnerabilidade e risco, a partir 
de estudos e pesquisas realizadas por instituições públicas e ou/ 
privadas;

d) alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos sub-
sistemas e aplicativos da REDE SUAS, componentes do sistema 
nacional de informação; e

e) avaliar programas, projetos e serviços desenvolvidos, verifican-
do sua eficácia e propondo sua suspensão, quando for o caso.

I - Serviços Administrativos;

II - Serviços de Planejamento;

III - Serviços de Gestão da Informação, Monitoramento e Avalia-
ção;

IV - Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente;

V - Serviços de Atendimento a Grupos Especiais;

VI - Serviços de Atendimento Social;

VII - Serviços de Atendimento Comunitário;

VIII - Serviços de Incentivo ao Trabalhador; 

IX - Serviços de Identificação; e

X - Programa BPC nas Escolas.

subseção I

Dos serVIços aDmInIstratIVos

Art. 129. Os Serviços Administrativos estão subordinados ao De-
partamento de Promoção Social e têm como função exercer suas 
atividades através da execução dos seguintes serviços:

a) controlar a frequência dos servidores da Secretaria e encami-
nhar as informações ao setor competente;

b) efetuar a distribuição de contracheques aos servidores da Se-
cretaria;

c) controlar lotação e movimentação dos servidores da Secretaria;

d) controlar a concessão de férias, de prêmio incentivo e de licen-
ça aos servidores;

e) providenciar a colaboração da escala de férias aos servidores 
da secretaria;

f) requisitar a aprovação dos Órgãos na escala de férias da se-
cretaria;

g) controlar as contas de telefone, água e luz de imóveis locados 
ou do próprio Município, para atender aos interesses da Secreta-
ria;

h) preparar e acompanhar os processos de requisição de taxas de 
inscrição, diárias e passagens e sua prestação de contas;

i) controlar a correspondência oficial da Secretaria;

j) preparar redação e digitação da correspondência do Secretário;

k) despachar a correspondência da Secretaria;

l) receber e efetuar distribuição da correspondência encaminhada 
à Secretaria;

m) encaminhar dados e informações produzidas na unidade ao 
núcleo central de informática; e

n) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

Dos serVIços De planejamento 

Art. 130. Os Serviços de Planejamento estão subordinados ao De-
partamento de Promoção Social e têm como função exercer suas 
atividades através da execução dos seguintes serviços:

a) desenvolver estudos setoriais necessários à elaboração do pla-
no de ação do Governo Municipal;

b) elaborar levantamentos, análise, consolidação e manutenção 
de fluxo de informações inerentes aos objetivos da Secretaria;

c) acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e proje-
tos, zelando para que sua implementação se dê rigorosamente, de 
acordo com as políticas e diretrizes do plano de ação do Governo 
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carcerárias;

e) elaborar e manter atualizado o mapeamento das áreas onde se 
concentram maior numero de idosos e pessoas com deficiência no 
Município; e

f) articular-se com entidades e Órgãos afins, de modo especial 
com as Secretarias Municipais, para inserção do idoso, pessoas 
com deficiência e das populações carcerárias nos programas e 
projetos desenvolvidos.

subseção VI

Dos serVIços De atenDImento soCIal

Art. 134. Os Serviços de Atendimento Social estão subordinados 
ao Departamento de Promoção Social e têm como função, exercer 
suas atividades através da execução dos seguintes serviços:

a) executar programas e projetos que atendam aos Munícipes de 
baixa renda, à população de rua e aos migrantes, de acordo com 
as especificações de cada grupo, de forma a assegurar o alcance 
de metas previstas no plano de trabalho da Secretaria;

b) realizar palestras e curso, em conjunto com a Seção de Aten-
dimento Comunitário, atendendo a população de baixa renda do 
Município e acompanhamento psicossocial, bem como orientação 
e encaminhamento aos recursos sociais comunitários existentes, 
visando o resgate da dignidade humana, a valorização da vida e 
restabelecendo a cidadania;

c) prestar atendimento à população de baixa renda do Município, 
conforme estudo de caso, proporcionando-lhe o bem-estar social, 
dentro das modalidades previstas no Plano de Assistência Social 
do Município;

d) elaborar mapeamento das áreas de concentração da popula-
ção de baixa renda para análise, estudo e acompanhamento dos 
casos;

e) acompanhar todos os casos de atendimento social, avaliando 
sua eficácia e propondo sua suspensão, quando for o caso;

f) manter estatísticas de atendimentos realizados; 

g) oferecer atendimento ao migrante, como concessão de pas-
sagem e apoio psicossocial, através dos recursos existentes de 
acordo com critérios definidos e análise social dos casos; e 

h) manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamen-
to, orientação e acompanhamento dos Benefícios Eventuais (auxí-
lio funeral, auxílio natalidade-enxoval e cesta básica).

subseção VII

Dos serVIços De atenDImento ComunItárIo

Art. 135. Os Serviços de Atendimento Comunitário estão subordi-
nados ao Departamento de Promoção Social e têm como função 
exercer suas atividades através da execução dos seguintes servi-
ços:

a) elaborar e manter atualizado o banco de dados relacionados às 
comunidades, identificando por distrito e bairro, de acordo com 
critérios pré-estabelecidos;

b) manter atualizado o registro de solicitações e de atendimento 
comunitário por localidade, objetivando o levantamento das de-
mandas para possíveis soluções dos problemas apresentados;

c) realizar palestras e cursos, em conjunto com a Seção de Atendi-
mento Social e outras áreas afins, atendendo a população no que 
diz respeito ao resgate da dignidade humana, à valorização da 
vida, proporcionando o bem-estar social dentro das modalidades 
previstas no Plano de Assistência Social do Município; e

d) acompanhar o processo de tramitação das solicitações comuni-
tárias, encaminhando para outros Órgãos, para posterior retorno 
de informações ao solicitante.

subseção IV

Dos serVIços De atenDImento à CrIança e ao aDolesCente

Art. 132. Os Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescen-
te está subordinado ao Departamento de Promoção Social e têm 
como função exercer suas atividades através da execução dos se-
guintes serviços:

a) elaborar e colaborar na execução de projetos para o atendimen-
to à criança e ao adolescente, em consonância com as políticas 
fixadas pelo Município e pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;

b) promover pesquisas educativas objetivando sensibilizar a comu-
nidade para o problema das crianças e adolescentes desassistidos;

c) elaborar e manter atualizado mapeamento das áreas onde se 
concentram maior número de crianças e adolescentes em risco 
social;

d) realizar trabalhos de abordagem junto à criança e adolescente 
de rua, visando à aproximação e ao estabelecimento de vinculo 
estimulador que motive a sua inserção na sociedade, numa di-
mensão de cidadania;

e) atender crianças e adolescentes de rua, providenciando os 
encaminhamentos específicos à família, para outro programa do 
sistema e/ou da sociedade, conforme o caso, e promover seu en-
caminhamento sistemático;

f) atender demandas da população relacionadas à criança e ao 
adolescente;

g) articular-se com entidades afins;

h) promover a inserção do adolescente de famílias de baixa renda 
no mercado formal de trabalho, através de convênios com institui-
ções públicas e privadas, acompanhando seu desempenho junto 
ao órgão empregador;

i) atender às crianças e aos adolescentes provenientes de famílias 
de baixa renda e em situações de rua, através de atividades sócio
-educativas de lazer e de iniciação profissional;

j) elaborar e manter atualizado o registro dos dados e informações 
relativos às crianças e adolescentes, encaminhando-os aos seus 
setores competentes sempre que necessário e no seu beneficio;

k) manter contato permanente com o Conselho Tutelar dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, prestando apoio técnico quando 
necessário; e

l) promover o acompanhamento da repetência e evasão escolar de 
crianças e adolescentes junto à Secretaria Municipal de Educação.

subseção V

Dos serVIços De atenDImento a Grupos espeCIaIs

Art. 133. Os Serviços de Atendimento a Grupos Especiais estão 
subordinados ao Departamento de Promoção Social e têm como 
função exercer suas atividades através da execução dos seguintes 
serviços:

a) elaborar e executar programas e projetos que atendam aos mu-
nícipes idosos, pessoas com deficiência e população carcerária, de 
acordo com as especificações de cada grupo e com o plano de tra-
balho da Secretaria, proporcionando-lhes oportunidades de inte-
gração, geração de renda, cultura e lazer, objetivando o resgate de 
sua auto estima e dignidade, melhorando sua qualidade de vida;

b) prestar apoio técnico necessário à participação da Secretaria 
junto aos Conselhos inerentes à área;

c) promover pesquisas, visando levantar a situação socioeconô-
mica atual do idoso, pessoas com deficiência e populações car-
cerárias;

d) elaborar e executar campanhas para sensibilizar a socieda-
de sobre o problema de pessoas com deficiência e populações 
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e) fazer, enviar, receber e conferir malotes de formulários;

f) receber processos devolvidos com problemas e dar andamento 
para solução dos mesmos;

g) coletar digitais de presos na delegacia, sempre que solicitada, 
acompanhado por agentes de segurança pública;

h) requerer atestado de antecedentes quando solicitado;

i) zelar pelo patrimônio do posto de identificação; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções que lhe forem atribuídas.

subseção x

Do proGrama bpC nas esColas

Art. 138. Os Serviços do BPC nas Escolas estão subordinados ao 
Departamento de Promoção Social e têm como objetivo desenvol-
ver ações intersetoriais visando garantir o acesso e a permanência 
na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 
anos, beneficiários do benefício de Prestação Continuada da As-
sistência Social – BPC, com a participação da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e tem como principal diretriz a 
identificação das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a 
permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola 
e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as polí-
ticas de Educação, de Assistência Social, de Saúde e de Direitos 
Humanos, com vista à superação destas barreiras.

Parágrafo único. As ações e Serviços do Programa BPC nas Escolas 
serão executados e controlados de acordo com a Portaria Norma-
tiva Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007.

seção II

Do Departamento De Gestão soCIal

Art. 139. O Departamento de Gestão Social é um órgão diretamen-
te ligado à Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desen-
volvimento Social e Família e têm como objetivo a elaboração de 
planos e projetos para o desenvolvimento e apoio as atividades de 
atendimento comunitário. 

Parágrafo único. O Departamento de Gestão Social tem suas ativi-
dades coordenadas, orientadas e realizadas através dos seguintes 
serviços:

a) fornecer subsídios para a definição de políticas sociais da Se-
cretaria;

b) prestar esclarecimento e orientação à população em vulnerabi-
lidade quanto aos recursos existentes na Administração Municipal 
e na comunidade, visando atender as suas necessidades materiais 
e psicossociais, bem como promover encaminhamento;

c) promover a realização de registros dos atendimentos efetuados, 
objetivando o levantamento das demandas, assim como elaborar 
estudos para subsidiar propostas de intervenção na tentativa de 
solucionar os problemas apresentados;

d) discutir e avaliar, em conjunto com os Órgãos competentes, os 
casos que envolvam atendimento junto às famílias; 

e) prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos fami-
liares e comunitários

f) desenvolver programas de inclusão produtiva e projetos de en-
frentamento da pobreza;

g) mapear e organizar a rede sócio-assistencial de proteção básica 
para agilizar o encaminhamento da população para as demais po-
líticas públicas e sociais;

h) oferecer ações sócio-educativas para crianças e adolescentes 
visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários;

subseção VIII

Dos serVIços De InCentIVo ao trabalhaDor

Art. 136. Os Serviços de Incentivo ao Trabalhador estão subordi-
nados ao Departamento de Promoção Social e têm como função 
exercer suas atividades através da execução dos seguintes servi-
ços: 

a) fornecer subsídios para a definição de políticas sociais da Se-
cretaria;

b) definir programas e projetos que visem à geração de empregos 
e renda, propiciando a sua viabilização, através de apoio técnico 
e financeiro;

c) promover a capacitação para iniciação profissional do trabalha-
dor, ampliando sua possibilidade de inserção no mercado formal 
de trabalho; 

d) articular-se com entidades de formação profissional para a pro-
moção de cursos profissionalizantes;

e) promover a articulação com entidades de financiamento para 
apoiar os trabalhadores de baixa renda e participantes de cursos 
oferecidos pela Secretaria na implantação de seus negócios;

f) promover a avaliação técnica dos projetos selecionados para 
captação de recursos junto às instituições financeiras, bem como 
controlar e acompanhar a aplicação dos empréstimos concedidos 
e a evolução do empreendimento;

g) prestar apoio técnico e financeiro às iniciativas de geração de 
emprego e renda através de convênios, acompanhando o desen-
volvimento das mesmas;

h) realizar estudos voltados para a identificação de oportunidades 
de investimentos e para a oferta de empregos no mercado de 
trabalho;

i) promover a inserção de adolescentes de famílias de baixa renda 
no mercado formal de trabalho, através de convênios com insti-
tuições públicas e privadas, acompanhando seu desenvolvimento 
junto ao órgão empregador;

j) manter intercâmbio com Órgãos especializados internacionais, 
federais, estaduais e municipais, para a execução de programas e 
projetos objetivando a criação de novos empregos;

k) articular-se com a Delegacia Regional do Trabalho para assegu-
rar os direitos dos adolescentes e dos trabalhadores participantes 
dos programas desenvolvidos pela Secretaria;

l) promover a realização de cursos, seminários e palestras sobre os 
direitos dos trabalhadores;

m) identificar parcerias e fontes de financiamento, procurando via-
bilizar a captação de recursos para programas e projetos desen-
volvidos pela Secretaria, em articulação com a área afim; e

n) elaborar e desenvolver programas e projetos de cursos e se-
minários para a captação profissional e propiciar a organização 
de associações e/ou empresas associativas para trabalhadores de-
sempregados e do setor informal.

subseção Ix

Dos serVIços De IDentIFICação

Art. 137. Os Serviços de Identificação estão subordinados ao De-
partamento de Promoção Social e têm como função exercer suas 
atividades através da execução dos seguintes serviços:

a) realizar triagem da documentação para abertura de protocolo 
(requerimento de Carteira de Identidade - C.I);

b) promover a abertura de protocolo e preenchimento da solicita-
ção de serviço;

c) coletar assinatura e digitais;

d) análise, montagem e assinatura dos processos;



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 140

m) alimentar os Sistemas de Informação do Sistema Único de As-
sistência Social - SUAS; 

n) qualificar e treinar a equipe de referência do Centro de Referên-
cia da Assistência Social - CRAS; e

o) oferecer atendimento à criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos que 
visem o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar 
na forma lúdica, ações de socialização e de sensibilização da po-
pulação para a defesa dos direitos das crianças.

Art. 142. Integra a estrutura do Centro de Referência da Assistên-
cia Social - CRAS:

I - Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social - 
CRAS; e 

II - Orientação Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos.

§1.º São atribuições da Coordenação do Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS: 

a) articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do 
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e a implemen-
tação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica 
operacionalizadas nessa unidade;

b) coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o regis-
tro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, 
serviços e benefícios;

c) participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e pro-
cedimentos para garantir a efetivação da referência e contra-re-
ferência;

d) coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo 
e garantir a participação dos profissionais, bem como das famí-
lias inseridas nos serviços ofertados pelo Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS e pela rede prestadora de serviços no 
território;

e) definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios 
de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos 
serviços ofertados no Centro de Referência da Assistência Social 
- CRAS;

f) coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e 
representantes da rede sócio-assistencial do território, o fluxo de 
entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desliga-
mento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social 
básica da rede sócio-assistencial referenciada ao Centro de Refe-
rência da Assistência Social - CRAS;

g) promover a articulação entre serviços, transferência de renda e 
benefícios sócio-assistenciais na área de abrangência do Centro de 
Referência da Assistência Social - CRAS;

h) definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas 
teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos servi-
ços de convivência;

i) contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, 
eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na quali-
dade de vida dos usuários;

j) efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da 
rede sócio-assistencial no território de abrangência do Centro de 
Referência da Assistência Social - CRAS e fazer a gestão local des-
ta rede;

k) efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio 
informais existentes no território (lideranças comunitárias, asso-
ciações de bairro);

l) coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito 
local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações 
sobre os serviços sócio-assistenciais referenciados, encaminhan-
do-os à Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família;

m) participar dos processos de articulação intersetorial no territó-
rio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS;

i) desenvolver ações de enfrentamento do abuso e da exploração 
sexual de crianças e adolescentes em âmbito municipal e ou re-
gional; e

j) apoiar e desenvolver serviços, programas e projetos para ido-
sos, inclusive acamados.

Art. 140. O Departamento de Gestão Social tem a gestão de suas 
atividades coordenada, orientada e realizada através da seguinte 
estrutura e serviços:

I - Serviços do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS;

II - Programa Liberdade Assistida - LA;

III - Setor de Programas Transferência de Rendas; 

IV - Coordenação da Proteção Social; e

V- Serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS

subseção I

Dos serVIços Do Centro De reFerênCIa Da assIstênCIa soCIal – Cras

Art. 141. Os Serviços do Centro de Referência da Assistência Social 
- CRAS, instituído por Lei específica, subordinado diretamente ao 
Departamento de Gestão Social têm como objetivo a elaboração 
de planos e projetos para o desenvolvimento e apoio às atividades 
de atendimento comunitário.

Parágrafo único. Os Serviços do Centro de Referência da Assistên-
cia Social - CRAS têm suas atividades coordenadas, orientadas e 
realizadas através das seguintes atribuições:

a) produzir e sistematizar informações que possibilitem a constru-
ção de indicadores e de índices territorializados das situações de 
vulnerabilidades e riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos 
diferentes ciclos de vida. 

b) conhecer as famílias referenciadas e as beneficiárias do Bene-
fício de Prestação Continuada - BPC e do Programa Bolsa Família 
- PBF;

c) prestar apoio às diversas secretarias municipais em iniciativas 
de ações junto à comunidade, tais como campanhas educativas 
em geral, visando à construção da cidadania;

d) executar, diretamente e/ou em convênio com entidades não 
governamentais programas, projetos e atividades voltados para o 
desenvolvimento familiar e/ou comunitário nos bairros em articu-
lação com as demais unidades administrativas da Secretaria;

e) organizar e manter atualizado o cadastro das entidades de bair-
ros, de acordo com critérios estabelecidos;

f) encaminhar dados e informações produzidas ao departamento 
de programas e projetos;

g) encaminhara família e os indivíduos para a rede de serviços 
sócio-assistenciais básicos e especiais, articulado com os demais 
serviços de políticas sociais, potencializando as famílias em sua 
diversidade, valores, cultura, com sua história, trajetórias, proble-
mas, demandas;

h) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; 

i) manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamen-
to, orientação e acompanhamento dos beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada - BPC.

j) ofertar serviços de Proteção e Atendimento Integral a Famí-
lia - PAIF e outros serviços sócio-assistenciais da Proteção Social 
Básica - PSB;

k) cumprir com a gestão territorial da rede sócio-assistencial da 
Proteção Social Básica -PSB; 

l) realizar planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços 
ofertados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS;
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b) instituir, regular e manter o seu sistema de atendimento sócio
-educativo, respeitadas as diretrizes gerais ficadas pela União e 
pelo respectivo Estado;

c) elaborar o Plano Municipal de Atendimento Sócio-educativo;

d) editar normas complementares para a organização e funciona-
mento dos programas de seu sistema;

e) fornecer via Poder Executivo, os meios e os instrumentos ne-
cessários ao pleno exercício da função do Conselho Tutelar;

f) criar e manter os programas de atendimento para execução das 
medidas do meio aberto; e

g) estabelecer consócios intermunicipais, e subsidiariamente em 
cooperação com o Estado, para o desenvolvimento das medidas 
sócio-educativas de sua competência.

subseção III

setor De proGramas transFerênCIa De renDa

Art. 144. O Setor de Transferência de Renda é um órgão direta-
mente ligado ao Departamento de Gestão Social, que têm como 
finalidade definir, identificar, analisar a correta utilização dos dados 
do cadastro único das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Transferência de Renda as 
seguintes atribuições:

I - definir as responsabilidades do setor de programas de transfe-
rência de renda quanto à correta utilização dos dados do cadastro 
único:

a) identificar as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro 
Único - CadÚnico, realizando as ações de cadastramento e atuali-
zação cadastral; 

b) analisar os dados e zelar pela qualidade das informações co-
letadas; 

c) digitar e transmitir os dados coletados, acompanhando o re-
torno do processamento pela Caixa Econômica (arquivo-retorno); 

d) manter atualizada a base de dados municipal do Cadastro Úni-
co; 

e) dispor de infra-estrutura e recursos humanos permanentes para 
a gestão e execução do Cadastro Único;

f) estimular o uso deste cadastro pelas diversas Secretarias Mu-
nicipais; 

g) prestar apoio e informações às famílias de baixa renda sobre o 
Cadastro Único - CadÚnico; e

h) arquivar os formulários em local adequado por 5 (cinco) anos. 

II - definir as responsabilidades do setor de programas de transfe-
rência de renda quanto ao programa bolsa família:

a) identificação e inscrição no Cadastro Único das famílias em si-
tuação de pobreza e extrema pobreza; 

b) gestão dos benefícios do Programa Bolsa Família - PBF e Pro-
gramas Remanescentes; 

c) apuração e/ou o encaminhamento de denúncias às instâncias 
cabíveis; 

d) garantia do acesso dos beneficiários do Programa Bolsa Família 
- PBF aos serviços de educação e saúde, em articulação com os 
Governos Federal e Estadual; 

e) acompanhamento do cumprimento das condicionalidades; 

f) acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial, atu-
ando nos casos de maior vulnerabilidade social; 

g) estabelecimento de parcerias com Órgãos e instituições munici-
pais, estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, 
para a oferta de programas complementares aos beneficiários do 

n) averiguar as necessidades de capacitação da equipe de refe-
rência e informar a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família;

o) planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de 
abrangência do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, 
em consonância com diretrizes da Secretaria Municipal do Traba-
lho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família;

p) participar das reuniões de planejamento promovidas pela Se-
cretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento So-
cial e Família, contribuindo com sugestões estratégicas para a me-
lhoria dos serviços a serem prestados;

q) participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal, com 
presença de coordenadores de outros Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS, quando for o caso, e de coordenadores 
do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CRE-
AS, ou na ausência deste, de representante da proteção especial;

r) acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamen-
tos às famílias usuárias do Centro de Referência da Assistência 
Social - CRAS; e

s) realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares 
às famílias referenciadas ao Centro de Referência da Assistência 
Social - CRAS.

§ 2.º São atribuições da Orientação Social do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos.

a) realizar, sob orientação do técnico de referência do Centro de 
Referência da Assistência Social - CRAS, e com a participação 
das crianças, adolescentes, jovens e idosos, o planejamento das 
ações;

b) facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua respon-
sabilidade;

c) mediar os processos grupais, fomentando a participação demo-
crática das crianças, adolescentes, jovens e idosos e sua organi-
zação;

d) desenvolver os conteúdos e atividades;

e) registrar a frequência das crianças, adolescentes, jovens e ido-
sos nas reuniões e atividades realizadas;

f) avaliar o desempenho dos jovens no serviço sócio-educativo;

g) acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades;

h) atuar como interlocutor do Serviço Sócio-educativo junto às 
escolas das crianças, adolescentes e jovens;

i) participar, juntamente com o técnico de referência do Centro 
de Referência da Assistência Social - CRAS, de reuniões com as 
famílias das crianças, adolescentes, jovens e idosos; e

j) participar de reuniões sistemáticas e das capacitações do pro-
grama.

subseção II

proGrama lIberDaDe assIstIDa – la

Art. 143. O Programa Liberdade Assistida - LA está ligado direta-
mente ao Departamento de Gestão Social e têm como finalidade 
atender adolescentes sentenciados em razão do cometimento de 
ato infracional com medidas sócio-educativas instituídas pelo Sis-
tema Nacional de Atendimento Sócio-educativo - SINASE. Confor-
me estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECRIAD, 
são seis as medidas sócio-educativas aplicáveis a adolescentes 
julgados (as) pela pratica de ato ilícito que se equipare a crime ou 
contravenção penal. São elas: advertência, obrigação de reparar 
o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 
semiliberdade e internação.

Parágrafo único. Compete ao Programa Liberdade Assistida – LA, 
às seguintes atribuições no âmbito do município:

a) coordenar o Sistema Municipal de Atendimento Sócio-educativo;



18/12/2014 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 162

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 142

detectadas para a viabilização da infra-estrutura para garantia do 
funcionamento dos programas/serviços afetos à sua Diretoria;

g) emitir pareceres e documentos de sua competência;

h) supervisionar as equipes dos programas/serviços afetos à sua 
área de competência visando o cumprimento dos objetivos e dire-
trizes da política de assistência social;

i) planejar, organizar e promover formação continuada das equi-
pes em conformidade com as demandas identificadas no processo 
de supervisão;

j) acompanhar e executar as deliberações dos Conselhos afetos à 
sua área de competência;

k) representar a Fundação em Conselhos e Comissões, e em ou-
tros eventos e atividades afetas a sua diretoria, ou por delegação 
do Presidente; e

l) desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua compe-
tência.

subseção V

Dos serVIços Do Centro De reFerênCIa espeCIalIzaDo De assIstênCIa so-
CIal – Creas

Art. 146. Os Serviços do Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social – CREAS deverá ser regulamentado por Lei espe-
cífica, está subordinado diretamente ao Departamento de Gestão 
social têm como objetivo a prestação de serviços especializados 
e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, 
mediante a integração de esforços, recursos e meios para enfren-
tar a dispersão dos serviços e potencializar as ações para os seus 
usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de 
trabalho que devem ofertar apoio e acompanhamento individuali-
zado especializado.

Parágrafo único. Os serviços do Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social - CREAS têm suas atividades coorde-
nadas, orientadas e realizadas através das seguintes atribuições:

a) prestar apoio para o trabalho social a indivíduos ou famílias que 
vivenciam situações de violência física, psicológica e negligência; 
violência sexual; abuso e/ou exploração sexual; afastamento do 
convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situa-
ção de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação 
em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; descumpri-
mento de condicionalidades do Programa Bolsa Família – PBF e 
do Programa de Erradicação do Trabalho - PETI, em decorrência 
de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, 
cumprimento de medidas sócio-educativas em meio aberto de Li-
berdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por 
adolescentes, dentre outras situações ou contingências que exi-
gem atendimento de equipe especializada; e

b) atuar em rede de atendimento, por meio da articulação com a 
Política de Proteção Social Básica e a Política Social de Proteção 
Especial de Alta Complexidade e com os outros órgãos de articula-
ção intersetorial da rede de serviços das demais políticas públicas 
e dos órgãos de defesa de direitos e responsabilização;

Art. 147. Integra a estrutura do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social - CREAS:

I - Coordenação do Centro de Referência Especializado de Assis-
tência Social - CREAS.

Parágrafo único. São atribuições da Coordenação do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS: 

a) viabilizar as condições técnico-operacionais necessárias à pres-
tação dos serviços do Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social - CREAS;

b) articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

Programa Bolsa Família; e 

h) atualização das informações do Cadastro Único - CadÚnico, 
apuradas por meio do percentual de cadastros válidos e do per-
centual de domicílios atualizados nos últimos dois anos.

III - definir as responsabilidades do setor de programas de trans-
ferência de renda quanto às condicionalidades do Programa Bolsa 
Família:

a) disponibilizar serviços e estruturas institucionais da área da as-
sistência social, da educação e da saúde; 

b) promover, em articulação com a União e os Estados, o acompa-
nhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família - PBF; 

c) manter dados do acompanhamento das famílias atualizados; 

d) identificar e acompanhar famílias com dificuldades de cumpri-
mento das condicionalidades; e

e) disponibilizar informação à instância de controle social - Conse-
lho Municipal responsável pelo Programa Bolsa Família - PBF. 

IV - definir as responsabilidades do setor de programas de trans-
ferência de renda quanto ao benefício do Programa Bolsa Família 
e competências do gestor municipal:

a) verificar, periodicamente, se as famílias do Programa Bolsa Fa-
mília - PBF e dos Programas Remanescentes atendem aos critérios 
de elegibilidade traçados pelos respectivos programas, utilizando 
para isso técnicas de amostragem estatística, de modo a adequar 
os benefícios financeiros à realidade das famílias; 

b) realizar o credenciamento dos funcionários da prefeitura e dos 
integrantes da instância de controle social municipal ao Sistema 
de Benefício ao Cidadão - SIBEC, bem como capacitar os usuários; 

c) atender aos pleitos de informações e de esclarecimentos da 
Rede Pública de Fiscalização; 

d) divulgar as informações relativas aos benefícios do Programa 
Bolsa Família - PBF e dos Programas Remanescentes aos demais 
Órgãos públicos locais e à sociedade civil organizada; e

e) manter a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania – SENARC, 
informada sobre os casos de deficiências ou irregularidades identi-
ficadas na prestação dos serviços de competência do Agente Ope-
rador ou de sua rede credenciada na localidade (correspondente 
bancário, agentes lotéricos etc). 

subseção IV

Da CoorDenação Da proteção soCIal

Art. 145. A Coordenação da Proteção Social vinculada ao Departa-
mento de Gestão Social têm como finalidade coordenar, definir e 
identificar, os atendimentos sociais oriundos dos serviços de emer-
gência da Secretaria, bem como suporte da Proteção Básica e 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Parágrafo único. Compete a Coordenação da Proteção Social: 

a) planejar, executar, monitorar e avaliar os serviços sócio-assis-
tenciais de proteção social especial da assistência social;

b) acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Assistência 
Social;

c) exercer a coordenação geral dos assuntos referentes às ações 
de proteção social básica e

proteção social especial de média e alta complexidade;

d) elaborar relatórios periódicos sobre os programas/serviços de 
sua área de competência;

e) desenvolver ações de proteção social especial de forma integra-
da com as demais Diretorias, com a Rede Sócio-assistencial, bem 
como com as demais políticas sociais;

f) informar a Diretoria Administrativa quanto às necessidades 
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de ampliação, de melhorias habitacionais e regularização fundiária 
prioritariamente para famílias de baixa renda do Município, em 
consonância com as políticas de uso e ocupação do solo; 

c) implementar o banco de dados com informações habitacionais 
integrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional do Município; 

d) fiscalizar a execução dos programas e projetos financiados pelo 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS. 

e) elaborar relatório anual sobre a execução da Política Munici-
pal de Habitação para avaliação e planejamento de políticas pelo 
Conselho-Gestor do Fundo Municipal de Habitação de c) garantir a 
participação e o controle da sociedade civil nos processos de defi-
nição e execução das políticas habitacionais do Município pela via 
do Conselho-Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social- FMHIS;

f) estabelecer parcerias com os demais entes federados visando 
o estabelecimento de políticas habitacionais integradas e de inte-
resse da sociedade;

g) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes da Política Nacional de Habitação; 

h) estabelecer diretrizes e metas para a atuação da Secretaria;

i) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução;

j) promover a integração com Órgãos e entidades da Administra-
ção Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

k) promover contatos e relações com autoridades e organizações 
dos diferentes níveis governamentais e não-governamentais em 
sua área de atuação; 

l) definir políticas Interesse Social;

m) promover levantamentos de dados e informações socioeco-
nômicas das favelas, vilas e áreas periféricas de ocupação desor-
denada, para subsidiar as diversas ações do Departamento e da 
Secretaria; 

n) articular com os Órgãos federais ou estaduais a obtenção de 
financiamento para programas relacionados à habitação de terras 
no Município; 

o) propor a elaboração de convênios para o desenvolvimento de 
projetos; e

p) desempenhar outras atribuições afins.

Art. 149. O Departamento de Habitação compõe-se das seguintes 
unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo ti-
tular:

I - Serviços de Projetos Habitacionais; e 

II - Serviços de Legalização de áreas. 

subseção I

Dos serVIços De projetos habItaCIonaIs

Art. 150. Os Serviços de Projetos Habitacionais subordinados ao 
Departamento de Habitação têm por finalidade elaborar, executar, 
acompanhar e controlar, em articulação com as áreas afins, pro-
jetos destinados a programas de apoio à construção, ampliação e 
melhorias habitacionais em áreas do Município.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Projetos Habitacionais: 

a) providenciar a elaboração de projetos executivos habitacionais 
em áreas de intervenção municipal;

b) elaborar mapas temáticos;

c) elaborar e manter cadastros temáticos específicos;

d) acompanhar a execução dos projetos habitacionais desenvolvi-
dos e/ou supervisionados pelo Departamento de Habitação;

e seu(s) serviço(s), quando for o caso;

c) coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho 
e os recursos humanos da Unidade;

d) participar da elaboração, acompanhamento, implementação e 
avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a 
efetivação das articulações necessárias; 

e) subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área 
de vigilância sócio-assistencial do órgão gestor de Assistência So-
cial;

f) coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais 
unidades e serviços sócio-assistenciais, especialmente os CRAS e 
Serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência;

g) coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais 
políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao 
apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que neces-
sário;

h) definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a 
serem desenvolvidos na Unidade;

i) discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferra-
mentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; 

j) definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento 
e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;

k) coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas 
e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, 
acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das 
famílias e indivíduos no Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social - CREAS; 

l)  coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e 
possibilidades de participação dos profissionais e dos usuários; 

m) coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), 
incluindo o monitoramento dos registros de informações e a ava-
liação das ações desenvolvidas;

n) coordenar a alimentação dos registros de informação e moni-
torar o envio regular de informações sobre o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS e as unidades referen-
ciadas, encaminhando-os ao órgão gestor; 

o) participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão 
gestor de Assistência Social e representar a Unidade em outros 
espaços, quando solicitado; e

p) identificar as necessidades de capacitação da equipe.

seção III

Do Departamento De habItação

Art. 148. O Departamento de Habitação é um órgão diretamente 
ligado à Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família e têm como objetivo elaborar normas para 
realização de pesquisas na área habitacional, visando às condições 
sociais, econômicas, técnicas e sanitárias, para planejar, coordenar 
e executar políticas habitacionais integradas, que visem a efetiva-
ção do direito à moradia digna nas áreas de assentamento urbano 
e rural, articuladas à política de regularização fundiária e de con-
trole do uso e ocupação do solo em conformidade com a política 
nacional, estadual e municipal de desenvolvimento urbano. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Habitação: 

a) contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Mu-
nicipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria 
em consonância com o preconizado nos Art. 182 e no Art. 183 
da Constituição Federal e regulamentado na Lei n.º 10.257/2001, 
que Dispõe sobre o Estatuto das Cidades, no que concerne à ha-
bitação;

b) promover a elaboração e execução de projetos de construção, 
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h) atender a solicitações, demandas e cronogramas estabelecidos, 
em sua área, pelo responsável hierárquico;

i) articulação com a rede de serviços de educação, saúde, assis-
tência e outros;e

j) confeccionar a proposta orçamentária para o “Abrigo Luz.”

Capítulo II

Da seCretarIa munICIpal De saÚDe

Art. 153. A Secretaria Municipal da Saúde é a Gestora do Sistema 
Municipal de Saúde, é o órgão diretamente ligado ao Chefe do 
Poder Executivo responsável pela execução da política de saúde 
expressa no Plano Municipal de Saúde, visando à promoção, pro-
teção e recuperação da saúde da população, conforme os campos 
de atenção à saúde, levados a efeito pelo Sistema Único de Saú-
de para o atendimento das demandas pessoais e das exigências 
ambientais, realizando, através de seus Órgãos, pesquisas, plane-
jamento, orientação, coordenação e execução de medidas que vi-
sem saúde integral com qualidade de vida, bem como incentivan-
do estudos e programas sobre fatores epidemiológicos, dentro dos 
princípios, diretrizes e bases do Sistema Único de Saúde - SUS, 
compreendendo atividades individuais e coletivas desenvolvidas 
pelo SUS, através de equipamentos próprios e conveniados, tais 
como, controle de endemias e ações e serviços de vigilância epi-
demiológica; controle e inspeção nas ações e serviços de vigilância 
sanitária; ações e serviços relacionados à alimentação e nutrição 
da população; ações de saúde ambiental e saneamento básico; 
ações de assistência integral à saúde; produção de medicamentos 
básicos; assessorar o Prefeito nos assuntos de sua competência 
e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer dados e in-
formações a fim de subsidiar o processo decisório, de acordo com 
o Plano Municipal de Saúde e deliberação do Conselho Municipal 
de Saúde.

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Saúde a exe-
cução das seguintes atribuições: 

a) identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes 
da saúde;

b) dar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada 
das ações assistenciais e das atividades preventivas;

c) coordenar e executar ações de vigilância sanitária, epidemioló-
gica, ambiental, de saúde do trabalho, de assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica;

d) participar e formar política e executar ações de saneamento 
básico;

e) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

f) efetivar a vigilância nutricional e a orientação alimentar;

g) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido 
o trabalho;

h) fiscalizar e inspecionar alimentos e bebidas, inclusive a água, 
para o consumo humano;

i) controlar e fiscalizar os serviços, produtos e substancias de in-
teresse para a saúde;

j) controlar a fiscalização de produção, transporte, guarda e utili-
zação de substancias, produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

k) fiscalizar e executar a política de sangue e seus derivados;

l) elaborar normas para a prestação de serviços de saúde por en-
tidades privadas e filantrópicas;

m) celebrar convênios com os Órgãos Federais, Estaduais e Par-
ticulares, visando a obtenção de recursos financeiros e técnicos 
para o desenvolvimento das políticas de saúde do Município;

n) promover a reabilitação física, motora, mental e sensorial da 
comunidade;

e) auxiliar no processo de licitação de projetos habitacionais de-
senvolvidos e/ou supervisionados pelo Departamento de Habita-
ção;

f) controlar o cadastro de plantas de obras públicas na área ha-
bitacional;

g) manter atualizados os arquivos de projetos habitacionais desen-
volvidos e/ou supervisionados pelo Departamento de Habitação; e

h) desempenhar outras atribuições afins.

subseção II

Dos serVIços De leGalIzação De áreas

Art. 151. Os Serviços de Legalização de Áreas subordinados ao 
Departamento de Habitação têm por finalidade efetuar, em con-
junto com a área afim, a legalização de áreas subnormais ocupa-
das precariamente.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Legalização de Áreas: 

a) desenvolver estudos socioeconômicos sobre a população, para 
desenvolvimento de projetos de legalização de áreas subnormais;

b) analisar, programar e executar levantamentos topográficos e 
locação de projetos;

c) manter atualizada a base cartográfica, a partir das informações 
levantadas; 

d) providenciar a regularização cartorária das áreas de assenta-
mento; e

e) desempenhar outras atribuições afins.

seção IV

Departamento De abrIGo InstItuCIonal “abrIGo luz”.

Art. 152. O Departamento de Abrigo Institucional “Abrigo Luz” é 
um órgão diretamente ligado Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência, Desenvolvimento Social e Família e têm por objetivos 
oferecer uma alternativa de moradia, proporcionar ambiente sadio 
de convivência, oportunizar condições de socialização, frequência 
à escola e à profissionalização, prestar assistência às crianças e 
adolescentes preservando sua segurança física e emocional, pre-
servar os vínculos familiares e reintegração familiar, dentre outras 
definida em Lei específica.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Abrigo Institucio-
nal “Abrigo Luz” as seguintes atribuições:

a) coordenar e dirigir a implantação e manutenção dos programas 
e políticas relacionadas ao Abrigo Institucional ABRIGO LUZ ou ou-
tros locais de proteção Social, de acordo com as normas vigentes 
e em especial, de acordo com as metas da Secretaria do Trabalho, 
Assistência, Desenvolvimento Social e Família e demais orienta-
ções específicas das políticas de proteção à criança e adolescente;

b) garantir aos acolhidos todo o atendimento necessário, nas áre-
as sócio-educativas, assistencial, terapêutico, escolar e jurídico, 
fazendo-o em parceria com os setores competentes;

c) coordenar e dirigir a organização do planejamento das ativida-
des do estabelecimento e assegurar avaliação continuada; 

d) assegurar a comunicação o fluxo de informações entre o esta-
belecimento e os demais setores competentes; 

e) coordenar e dirigir no trabalho dos educadores, monitorando a 
higiene das crianças; a qualidade no serviço nutricional, a correta 
aplicação de medicamentos, 

f) manter estreito relacionamento com o Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar;

g) zelar pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com 
familiares; 
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um órgão diretamente ligado diretamente à Secretaria Municipal 
de Saúde e têm como finalidade controlar, analisar e auditar os 
serviços relativos à regulação dos serviços de saúde do Município.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Auditoria, Controle 
e Avaliação as seguintes atribuições:

a) verificar analítica e operativamente a obtenção da qualidade 
das ações e serviços prestados no campo da saúde;

b) aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder à 
qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saú-
de, organizando também as audiências públicas municipais;

c) avaliar objetivamente os elementos componentes dos processos 
de instituição, serviço ou sistema auditado, objetivando a melhoria 
dos procedimentos, através da detecção de desvios dos padrões 
estabelecidos;

d) avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços 
de saúde prestados à população, visando a melhoria progressiva 
da assistência à saúde;

e) produzir informações para subsidiar o planejamento das ações 
que contribuam para o aperfeiçoamento do SUS e para a satisfa-
ção do usuário;

f) verificar a adequação, legalidade, legitimidade, eficiência, efi-
cácia e resolutividade dos serviços de saúde e a aplicação dos 
recursos da união repassados ao município;

g) avaliar a qualidade da Assistência à saúde prestada e seus re-
sultados, bem como apresentar sugestões para seu aprimoramen-
to;

h) avaliar a execução das ações de atenção à saúde, programas, 
contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos con-
gêneres;

i) alimentar regularmente o Banco de Dados Nacional e o Banco 
de Dados Estadual; e

j) confeccionar relatórios, gráficos, planilhas de avaliação e contro-
le dos serviços prestados.

Art. 157. Compete ainda ao Departamento de Auditoria, Controle 
e Avaliação a execução dos seguintes serviços:

I - Serviços de Programação, Controle e Avaliação;

II - Setor de Administração de Serviços Hospitalares; 

III - Setor de Faturamento; e

IV - Gerência de Regulação dos Serviços de Saúde. 

subseção I

serVIços De proGramação, Controle e aValIação

Art. 158. Os Serviços de Programação, Controle e Avaliação, su-
bordinados diretamente ao Departamento de Auditoria, Controle 
e Avaliação têm por finalidade promover, coordenar, acompanhar 
e assessorar os trabalhos do Departamento na gestão de suas 
atividades. 

Parágrafo único.Compete aos Serviços de Programação, Controle 
e Avaliação a execução dos seguintes serviços:

a) promover a articulação entre os diversos setores da Secretaria;

b) coordenar a elaboração do Plano Municipal de Saúde, progra-
mação, controle e avaliação anual e do Relatório de Gestão e de 
Atividades Mensais e Orçamento, com a colaboração dos diversos 
setores;

c) promover o controle e avaliação dos serviços prestados, da 
quantidade e qualidade dos mesmos, da execução da programa-
ção e orçamento, bem como do Plano Municipal de Saúde;

d) acompanhar a execução das ações de cada setor no que se 

o) promover o controle da população animal, visando as ações de 
zoonoses;

p) programar e desenvolver as políticas de saúde do Município;

q) articular as ações de saúde com outros municípios da micror-
região;

r) gerenciar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, 
assinando, juntamente com o Prefeito ou pessoa designada por 
ele, as Ordens de Pagamento, com a devida emissão de cheques 
e ordens bancárias;

s) manter rigorosamente em dia e sob controle os saldos das con-
tas bancárias; e

t) desenvolver outras atividades determinadas pela autoridade 
hierárquica superior.

Art. 154. Secretaria Municipal da Saúde, além do Gabinete do Se-
cretário compõe-se das seguintes unidades de serviços:

I - Assessoria Especial Adjunta;

II - Departamento de Auditoria, Controle e Avaliação;

III - Departamento de Saúde;

IV - Departamento de Vigilância em Saúde;

V - Departamento Administrativo;

VI - Departamento de Transporte em Saúde;

VII - Departamento Municipal de Agendamento; e 

VIII - Departamento do PACS e ESF.

seção I

Da assessorIa espeCIal aDjunta

Art. 155. A Assessoria Especial Adjunta ligada diretamente a Se-
cretaria Municipal de Saúde visa auxiliar na promoção da saúde e 
a contínua melhoria da qualidade de vida da população, de forma 
humanizada e competente e, integrada na administração munici-
pal. 

Parágrafo único. Compete à Assessoria Especial Adjunta a execu-
ção das seguintes atribuições: 

a) auxiliar na definição e implementação das políticas munici-
pais de Saúde, em consonância com as diretrizes estabelecidas 
no Plano de Governo, na legislação municipal, estadual e federal 
pertinente e observando ainda as orientações e deliberações do 
Conselho Municipal de Saúde;

b) auxiliar na gerência das ações e nos serviços de saúde com 
vistas à maior eficácia e eficiência da sua prestação;

c) propor e gerenciar convênios com instituições públicas ou pri-
vadas consoante os objetivos que definem as políticas de saúde 
municipal; 

d) recomendar a adoção de critérios que garantam qualidade na 
prestação de serviços de saúde;

e) acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de ações e serviços 
de saúde;

f) a promoção de campanhas de esclarecimento, objetivando a 
preservação da saúde da população; e

g) desempenhar com eficiência e probidade outras atividades cor-
relatas as suas atribuições e aquelas solicitadas pela chefia ime-
diata.

seção II

Do Departamento De auDItorIa, Controle e aValIação

Art. 156. O Departamento de Auditoria, Controle e Avaliação é 
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c) supervisionar, orientar e promover educação em serviço;

d) promover rodízio de funções e administrar as rotinas internas;

e) manter sempre atualizadas todas as tabelas utilizadas pelo se-
tor;

f) manter inter-relacionamento com os demais setores e profissio-
nais da equipe de saúde;

g) controlar a assiduidade, pontualidade e disciplina dos servido-
res lotados no setor;

h) orientar e colaborar para confecção de relatórios mensais à 
direção administrativa;

i) supervisionar o controle de material, equipamento e sua manu-
tenção;

j) fazer registro das atividades executadas;

k) controlar o recebimento e possíveis glosas dos convênios fatu-
rados, através de livro caixa;

l) integrar-se com os demais setores correspondentes e respon-
sáveis pelo caminho percorrido pelo paciente, ou seja, desde o 
momento de sua chegada ou recepção até sua alta ou saída;

m) planejar e executar as faturas sejam elas internas ou externas 
de todo e qualquer convênio inclusive o SUS;

n) manter atualizada toda e qualquer tabela utilizada com preços 
e demais itens utilizados para confecção das faturas;

o) ter sempre atualizado o banco de dados referente aos convê-
nios e profissionais que atuam na instituição; e

p) manter acompanhamento constante dos pacientes durante seu 
período de internação e consequentemente seus gastos.

subseção IV

GerênCIa De reGulação Dos serVIços De saÚDe

Art. 161. A Gerência de Regulação dos Serviços de Saúde vin-
culada diretamente ao Departamento de Auditoria, Controle e 
Avaliação têm por finalidade acompanhar, controlar, organizar as 
relações contratuais com os prestadores de serviços, a celebra-
ção e execução de convênios, bem como o controle da demanda 
dos serviços ofertados e utilizados pelos usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde). 

Parágrafo único. Compete à Gerência de Regulação dos Serviços 
de Saúde, a execução das seguintes atribuições: 

I - Quanto à Gerência de Credenciamento, Convênios e Contratos 
de Prestação de Serviços:

a) organizar contratualmente, a relação entre o Sistema Único de 
Saúde - SUS e os prestadores, próprios ou contratados;

b) cadastrar e manter atualizadas as unidades públicas e privadas 
de saúde; 

c) revisar e atualizar os contratos entre as unidades públicas e 
privadas de saúde e a Secretaria de Estado da Saúde; e

d) elaborar e propor normas necessárias à consecução das ativi-
dades afetas aos serviços.

II - Quanto á Gerência de Regulação da Assistência:  

a) estabelecer as normas para o funcionamento e cadastramento 
dos serviços e sistemas de saúde; 

b) estabelecer indicadores de avaliação de desempenho das ações, 
serviços e sistemas de saúde;

c) estabelecer os mecanismos para a identificação da procedência 
dos usuários dos serviços de saúde;

d) identificar pontos de desajuste sistemático entre a pactuação 
efetuada e a demanda efetiva dos usuários;

e) acompanhar a atuação dos planos, convênios e contratos de 

refere às metas e indicadores pactuados, orientando acerca de 
adequações e implementações necessárias;

e) analisar os dados levantados através dos sistemas de informa-
ção existentes, coordenando-os para subsidiar todos os setores 
da Secretaria;

f) assessorar o gestor municipal na programação e execução da 
Política de Saúde do Município;

g) fornecer subsídios para as reuniões do Conselho Municipal de 
Saúde, de acordo com necessidades e deliberações do mesmo;

h) autorizar, através de médicos designados, as internações hos-
pitalares;

i) controlar e avaliar os serviços prestados por instituições privadas 
e filantrópicas conveniadas, conforme legislação vigente;

j) elaborar relatório mensal e anual do Departamento, de acordo 
com a programação anual e a pactuação de metas e indicadores 
realizadas pelas três esferas de governo;

k) planejar estudos de viabilidade técnica e financeira para implan-
tação de novos projetos e estratégias de saúde; e

l) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e àque-
las solicitadas pela chefia imediata. 

subseção II

Do setor De aDmInIstração De serVIços hospItalares

Art. 159. O Setor de Administração de Serviços Hospitalares vin-
culado diretamente ao Departamento de Auditoria, Controle e 
Avaliação têm por finalidade viabilizar, coordenar, acompanhar a 
execução de políticas e atendimento médico-hospitalar para a po-
pulação.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Administração de Serviços 
Hospitalares a execução das seguintes atribuições:

a) viabilizar internamente a execução das políticas da administra-
ção municipal, na área da Saúde, através da adequada gestão de 
estrutura e dos recursos disponíveis;

b) coordenar a assistência hospitalar aos munícipes, através dos 
prestadores de serviços, devidamente contratados, conforme le-
gislação vigente;

c) acompanhar mensalmente os serviços executados por terceiros 
através da avaliação das faturas especificas;

d) viabilizar e controlar a utilização de recursos humanos e equi-
pamentos suficientes ao bom atendimento da população pelos 
prestadores de serviços;

e) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 
pactuados nas três esferas de governo, no que se refere aos pres-
tadores de serviços; e

f) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e àque-
las solicitadas pela chefia imediata.

subseção III

Do setor De Faturamento

Art. 160. O Setor de Faturamento, vinculado diretamente ao De-
partamento de Auditoria, Controle e Avaliação têm por finalidade 
apurar os gastos provenientes de determinados pacientes, sejam 
eles atendidos internamente ou externamente pelo hospital, tendo 
como sua principal função, a organização e execução destas fatu-
ras para posterior recebimento das mesmas.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Faturamento, a execução 
das seguintes atribuições:

a) dirigir o setor de faturamento hospitalar;

b) elaborar Plano de Trabalho do Setor de Faturamento;
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Convênios e Contratos;

m) disponibilizar relatórios da Gerência de Auditoria, mensais e 
extraordinariamente quando se fizer necessário, para a Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB, Conselho Estadual de Saúde – CES e 
Gabinete do Secretário;

n) encaminhar resultados das auditorias aos prestadores com me-
didas de correção e acompanhar o seu cumprimento;

o) orientar as unidades de saúde no sentido de dirimir dúvidas e 
harmonizar procedimentos;

p) investigar distorções constatadas por outros setores, propondo 
medidas corretivas;

q) elaborar normas e rotinas necessárias à realização das ativida-
des pertinentes aos serviços;e

r) as equipes de Controle, Avaliação e Auditoria Regionais, a reali-
zação das atividades de auditoria.

Art. 162. São requisitos à investidura ao cargo de provimento em 
comissão de Médico Diretor Regulador de AIHs: 

a) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em nível superior em Medicina e residência médica ou 
pós-graduação em Clínica Médica ou Clínica Pediátrica ou Geriatria 
ou Terapia Intensiva ou Saúde da Família, fornecido por institui-
ção de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
- MEC; e

b) registro no Conselho Regional de Medicina. 

Art. 163. São atribuições do cargo de provimento em comissão de 
Médico Diretor Regulador de AIHs: 

a) receber, avaliar e priorizar as demandas de internação, com 
base na justificativa clínica relatada no laudo médico solicitante; 

b) identificar a oferta adequada dentre as disponíveis; 

c) providenciar e autorizar a internação solicitada; 

d) viabilizar o cuidado integral de forma ágil e oportuna, identifi-
cando alternativas assistenciais que respondam às necessidades 
individuais e sociais pautadas no interesse público; e

e) desempenhar outras atividades afins. 

seção III

Do Departamento De saÚDe

Art. 164. O Departamento de Saúde é um órgão ligado diretamen-
te à Secretaria Municipal de Saúde e têm como finalidade coorde-
nar o plano de ação para atendimento às necessidades básicas de 
saúde da população do Município.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Saúde as seguin-
tes atribuições:

a) viabilizar internamente a execução das políticas da administra-
ção municipal na área da saúde, através da adequada gestão de 
estrutura e dos recursos disponíveis;

b) promover o gerenciamento técnico da Secretaria por delegação 
da pasta;

c) articular com Órgãos que mantêm parceria com a Secretaria, 
objetivando agilizar as ações a serem implementadas;

d) promover o acompanhamento técnico-gerencial dos objetivos 
em desenvolvimento;

e) divulgar, no âmbito da Secretaria, os atos do Executivo Munici-
pal de interesse na área;

f) acompanhar a prestação de assistência à saúde, através de 
ações das Unidades de Saúde próprias e convencionadas;

g) elaborar a programação de trabalho das Unidades de Saúde;

prestação de serviços em conjunto com as demais áreas da Secre-
taria Municipal de Saúde, visando à correção dos desvios assisten-
ciais e financeiros;

f) estabelecer as normas e os mecanismos de ressarcimento ao 
Sistema Único de Saúde - SUS da assistência prestada aos usuá-
rios de planos e convênios privados de saúde;

g) avaliar os resultados e o impacto das ações e serviços no perfil 
epidemiológico da população, propondo soluções para o seu de-
senvolvimento; e

h) articular-se com os Complexos Reguladores, a fim de normati-
zar o fluxo de informações necessárias à regulação da assistência.

III - Quanto á Gerência de Controle e Avaliação:

a) processar o Sistema de Informação Ambulatorial – SAI;

b) processar o Sistema de Informação Hospitalar – SIH;

c) fazer relatório do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA;

d) fazer relatório do Sistema de Informação Hospitalar – SIH;

e) atualizar o Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e o Siste-
ma de Informação Hospitalar – SIH, conforme Portarias;

f) distribuir o percentual de AIH’s - Autorização de Internação Hos-
pitalar para o município;

g) distribuir as Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de 
Alta Complexidade – APAC’sa os gestores;

h) processar a Comunicação de Internação Hospitalar – CIH; e

i) orientar prestadores e gestores sobre processamento do Sis-
tema de Informação Ambulatória – SIA, Sistema de Informação 
Hospitalar – SIH e Autorização de Procedimento Ambulatorial de 
Alta Complexidade – APAC.

IV - Quanto à Gerência de Auditoria:  

a) atender demandas procedentes do Ministério da Saúde, Mi-
nistério Público, Diretorias da Secretaria Estadual de Saúde - ES 
- SESA, procurar diretamente usuários e outros, no tocante a au-
ditorias e vistorias;

b) auditar a aplicação dos recursos federais e estaduais repas-
sados ao Município, bem como o cumprimento da contrapartida 
municipal para a área da saúde;

c) acompanhar a realização de ações e serviços previstos nos Pla-
nos Municipais de Saúde quando da realização de auditorias;

d) auditar os sistemas municipais de saúde;

e) oferecer subsídios para atuação dos serviços municipais de au-
ditoria;

f) participar de medidas de cooperação técnica entre os Órgãos 
que compõem o Sistema Nacional de Auditoria;

g) auditar procedimentos técnicos, científicos, contábeis, finan-
ceiros e patrimoniais praticados por pessoas físicas e jurídicas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da realização 
de auditorias analíticas, operativas, de gestão e especiais;

h) acompanhar a qualidade dos procedimentos e serviços de saú-
de disponibilizados à população;

i) fornecer relatórios e pareceres para a Vigilância Sanitária Esta-
dual;

j) realizar vistorias em conjunto com a Vigilância Sanitária Estadu-
al, com vistas a credenciamentos e acompanhamento;

k) prestar informações ao Ministério Público e Conselhos de Profis-
sionais de Saúde, através do envio de processos de auditoria nos 
quais sejam detectadas distorções passíveis de medidas específi-
cas daqueles Órgãos;

l) promover integração dos procedimentos de auditoria com as 
Gerências de Regulação, Controle e Avaliação, Credenciamentos, 
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subseção II

Do setor De assIstênCIa FarmaCêutICa

Art. 167. O Setor de Assistência Farmacêutica vinculado direta-
mente ao Departamento de Saúde têm como finalidade planejar, 
executar, avaliar, controlar e gerenciar as atividades de assistência 
farmacêutica e supervisionar a distribuição de medicamentos.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Assistência Farmacêutica as 
seguintes atribuições:

a) elaborar e acompanhar o Plano Municipal de Assistência Far-
macêutica;

b) padronizar os medicamentos;

c) estabelecer mecanismos de acompanhamento,

d) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência 
farmacêutica prestada aos municípios;

e) despachar medicamentos e materiais médico-odontológicos, 
garantindo abastecimento das unidades, controlando o estoque e 
mantendo estudo atualizado de consumo por unidade;

f) elaborar mapas de consumo de medicamentos e materiais mé-
dico-odontológicos;

g) preparar relatórios de consumo de psicotrópicos e enviar aos 
Órgãos competentes;

h) solicitar compras, receber, conferir, controlar e distribuir medi-
camentos, através da disposição dos mesmos aos programas de 
saúde, às unidades e à população, através da farmácia central;

i) controlar prazos de validade de medicamentos e materiais me-
dico-odontológicos, promovendo trocas, permutas e substituições, 
objetivando a otimização e redução de perdas;

j) prestar orientação farmacológica ao corpo medico-odontológico 
e de enfermagem;

k) realizar estudo de validade de implementação de farmácia de 
manipulação de medicamentos fototerápicos e homeopáticos;

l) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a pro-
gramação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas 
pelas esferas de governo;

m) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com o gestor municipal na programação e execução das 
políticas de saúde;

n) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 
pactuados nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 
e

o) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata.

Art. 168. O Setor de Assistência Farmacêutica compõe-se da se-
guinte unidade de serviço, diretamente subordinada ao respectivo 
titular:

I - Coordenação da Farmácia Básica Municipal.

Parágrafo único. São atribuições da Coordenação da Farmácia Bá-
sica Municipal: 

a) identificar ações voltadas à Assistência Farmacêutica junto ao 
Plano Municipal de Saúde, às demandas do controle social e da 
rede básica; 

b) promover, de forma sistemática, através de “Comissão Per-
manente de Farmácia e Terapêutica”, a seleção/padronização de 
medicamentos essenciais à assistência farmacêutica municipal, de 
acordo com critérios de racionalidade e custo; 

c) favorecer o Ciclo de Assistência Farmacêutica, contribuindo para 
práticas mais racionais no que se refere à seleção, aquisição, dis-
pensação e prescrição de medicamentos; 

h) controlar o atendimento das Unidades de Saúde;

i) orientar as Unidades de Saúde sobre as prioridades da imple-
mentação de programas de saúde;

j) manter em funcionamento as Unidades de Saúde do Município;

k) viabilizar e controlar a utilização de recursos humanos suficien-
tes e qualificação pelas Unidades; e

l) exercer atividades correlatas as suas atribuições básicas e aque-
las solicitadas pela chefia imediata. 

Art. 165. O Departamento de Saúde terá a gestão de suas ativida-
des coordenada, orientada, dirigida e realizada através da seguin-
te estrutura e programas:

I - Setor de Assistência Médico-Odontológica;

II - Setor de Assistência Farmacêutica;

III - Setor de Laboratório e Hematologia;

IV - Setor de Reabilitação Física - Fisioterapia;

V - Setor de Atendimento Psicossocial; 

VI - Setor de Radiologia; e

VII - Pronto Atendimento Clínico Municipal - PA. 

subseção I

Do setor De assIstênCIa méDICo-oDontolÓGICa

Art. 166. O Setor de Assistência Médico-Odontológica vinculado 
diretamente ao Departamento de Saúde e têm como finalidade 
coordenar e planejar as ações de saúde bucal e executar as ativi-
dades odontológicas.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Assistência Médico-Odonto-
lógica as seguintes atribuições:

a) coordenar a assistência Médico-Odontológica prestada aos mu-
nícipes, através das Unidades de Saúde, serviços complementares 
contratados ou consorciados, adequando-os e/ou dimensionando
-os conforme demanda;

b) viabilizar, em quantidade e qualidade, os recursos humanos 
necessários aos serviços de saúde, conforme exigência do modelo 
de gestão;

c) zelar pela manutenção e conservação das unidades e dos equi-
pamentos, responsabilizando-se pela solicitação de reforma e re-
paros que se fizerem necessários;

d) articular-se com os Departamentos de Auditoria, Controle e 
Avaliação, Administrativo e de Transporte em Saúde para análise 
dos dados referentes aos serviços produzidos mensalmente atra-
vés do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar;

e) fornecer todas as informações necessárias e colaborar com o 
apoio administrativo na elaboração das escalas mensais de servi-
ços;

f) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a pro-
gramação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas 
pelas três esferas de governo;

g) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com o gestor municipal na programação e execução das 
políticas de saúde;

h) responsabilizar-se pelo cumprimento de metas e indicadores 
pactuados nas tarefas de governo, no que se refere ao setor; e

i) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e àque-
las solicitadas pela chefia imediata. 
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planejar, coordenar, controlar e acompanhar a assistência labora-
torial prestada aos munícipes, através de laboratório próprio ou 
de terceiros, para a realização de exames de média e alta com-
plexidade.

Parágrafo único. Compete à ao Setor de Laboratório e Hematolo-
gia as seguintes atribuições:

a) planejar, coordenar, controlar e acompanhar a assistência labo-
ratorial prestada aos munícipes, através de laboratório próprio ou 
através de serviços de terceiros;

b) orientar os pacientes quanto à realização e marcação de exa-
mes, bem como aos resultados dos mesmos;

c) analisar e relatar, mensalmente, a cota de exames realizados, 
no que se refere à quantidade, tipo e resultados dos exames e 
número de pacientes atendidos, zelando pelo cumprimento dos 
serviços contratados;

d) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com o gestor municipal na programação e execução das 
políticas de saúde; e

e) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata. 

Art. 170. O Setor de Laboratório e Hematologia terá ainda a ges-
tão de suas atividades coordenadas, orientadas, dirigidas e rea-
lizadas através das seguintes unidades de serviço, diretamente 
subordinada ao respectivo titular:

I - Coordenação do Laboratório Público Municipal de Análises Clí-
nicas; e

II - Agência Transfusional.

§1.º São atribuições da Coordenação do Laboratório Público Muni-
cipal de Análises Clínicas: 

a) organizar a rotina interna do Laboratório, criando normas de 
funcionamento interno e cobrá-las dos demais servidores, uma 
vez que o Laboratório é um setor independente e precisa de al-
guém com capacidade técnica na área laboratorial para gerenciar; 
e

b) elaborar Procedimentos Operacionais Padrão - POP’s, para or-
ganizar toda a rotina de trabalho.

c) promover o treinamento dos servidores quando houver a neces-
sidade de reciclagem; 

d) realizar treinamento para servidores; 

e) organizar a coleta externa em Mini Postos e Postos do Programa 
de Saúde da Família - PSF’s, através da criação de cronogramas 
com dias e horários das coletas e, quando necessário, treinamento 
para servidores; 

f) atuar junto ao Departamento de Transportes na organização 
dos horários de saída e chegada dos veículos que vão para coleta 
externa; 

g) organizar junto ao Departamento de Transportes, através de 
cronogramas, os dias da semana de encaminhar os exames so-
rológicos para fora do Município, como por exemplo, os exames 
que vão para o Laboratório Central – LACEN-ES, da Secretaria de 
Estado da Saúde - SESA; 

h) auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Saúde no que 
compete ao Laboratório;

i) elaborar o planejamento de compras; 

j) elaborar os pedidos de compras de materiais, reagentes e equi-
pamentos, através de ofícios; 

k) apresentar todos os pedidos de compra aos demais bioquímicos 
e servidores para que todos possam estar cientes do que está 
sendo pedido;

l) solicitar a manutenção preventiva dos equipamentos e fazer re-
gistro da manutenção dos mesmos; 

d) garantir a adequação das áreas físicas das farmácias da rede, 
favorecendo a atuação profissional dos farmacêuticos e a manu-
tenção da integridade dos medicamentos; 

e) estabelecer e revisar periodicamente as normas e critérios re-
lacionados à Assistência Farmacêutica para a rede municipal de 
saúde; 

f) estabelecer os mecanismos de acompanhamento, controle e 
avaliação das ações básicas de Assistência Farmacêutica no Muni-
cípio, contribuindo nas avaliações sistematizadas; 

g) estimular a implantação e acompanhamento das ações relacio-
nadas à Assistência Farmacêutica dos programas governamentais 
gerenciados pelo Município; 

h) estimular o desenvolvimento da Farmacovigilância na rede mu-
nicipal de saúde; 

i) promover, em parceria com Instituições Formadoras, a capaci-
tação de pessoal necessária à área de Assistência Farmacêutica; 

j) promover educação em saúde na área de Assistência Farma-
cêutica no âmbito municipal, visando o uso racional de medica-
mentos; 

k) promover a interface entre a Secretaria Municipal de Saúde, a 
Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde mediante 
pactuações e colaborações técnicas que se fizerem necessárias; 

l) promover a dispensação de medicamentos como o ato profissio-
nal farmacêutico, relacionado à responsabilidade técnica do esta-
belecimento farmacêutico, à orientação sobre a terapia farmaco-
lógica e à supervisão dos demais profissionais que colaboram com 
as atividades das farmácias da rede municipal de saúde; 

m) elaborar a programação de aquisição de medicamentos e insu-
mos farmacêuticos, conforme padronização da Comissão Perma-
nente de Farmácia e Terapêutica; 

n) coordenar e acompanhar os processos de compras de medica-
mentos e insumos farmacêuticos, junto à Comissão Permanente 
de Licitação; 

o) coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, confe-
rência, guarda, conservação e distribuição dos medicamentos e 
insumos farmacêuticos no Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Saúde; 

p) supervisionar os processos de controle físico e contábil dos es-
toques de medicamentos e insumos farmacêuticos; 

q) desenvolver estudos de farmacoeconomia direcionados ao per-
fil da rede municipal de saúde, facilitando o estabelecimento de 
indicadores e a abordagem de critérios de custo-benefício e cus-
to-efetividade; 

r) desenvolver estratégias, políticas, programas e ações que visem 
garantir o uso racional de medicamentos; 

s) disseminar a Farmacovigilância, estimulando notificações de Re-
ações Adversas a Medicamentos e/ou Queixas Técnicas; 

t) apoiar a divulgação de informação sobre medicamentos, parti-
cipando de atividades educativas sobre o uso adequado de medi-
camentos; 

u) coordenar o acesso a medicamentos de alto custo da REMEME- 
Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais, e de 
Programas de Saúde Governamentais, articulando com as demais 
esferas de governo; e

v) estabelecer os mecanismos de acompanhamento, controle e 
avaliação das ações básicas de Assistência Farmacêutica no Muni-
cípio, contribuindo nas avaliações sistematizadas.

subseção III

Do setor De laboratÓrIo e hematoloGIa

Art. 169.O Setor de Laboratório e Hematologia é um órgão ligado 
diretamente ao Departamento de Saúde e têm como finalidade 
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subseção V

Do setor De atenDImento psICossoCIal

Art. 172. O Setor de Atendimento Psicossocial é um órgão ligado 
diretamente ao Departamento de Saúde e têm como finalidade 
prestar atendimento aos munícipes que apresentem transtornos 
psíquicos característicos das psicoses, possibilitando a desospitali-
zação e atendimento adequado.

Parágrafo único.Compete ao Setor de Atendimento Psicossocial a 
execução das seguintes atribuições: 

a) prestar atendimento, numa estrutura institucional ambulatorial, 
que privilegie oficinas terapêuticas e a participação da comunida-
de;

b) prestar assistência através da equipe interdisciplinar, que pon-
dere a escuta e a expressão dos pacientes;

c) proporcionar melhor integração do paciente no seu meio fami-
liar e social;

d) criar condições para que a comunidade participe em atividades 
que desmistifiquem o lugar da loucura, percebendo as psicoses 
como um modo diferente de ser na vida;

e) participar, em integração com as outras unidades administrati-
vas da Secretaria Municipal de Saúde, das ações de promoção de 
saúde destinadas à referida clientela;

f) promover a sensibilização e treinamento dos profissionais da 
rede de saúde municipal envolvidos com o atendimento da refe-
rida clientela; e

g) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção VI

Do setor De raDIoloGIa

Art. 173.O Setor de Radiologia é um órgão ligado diretamente ao 
Departamento de Saúde, com a finalidade oferecer serviços de 
raios X aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único.Compete ao Setor de Radiologia a execução das 
seguintes atribuições:

a) efetuar os exames de raios X em pacientes do Sistema Único 
de Saúde;

b) manter a qualidade de exame dentro do setor;

c) administrar e supervisionar os profissionais;

d) monitorar máquinas e equipamentos;

e) organizar o sistema e o dozímetro individual, para avaliar a 
qualidade e exposição de radiação dos técnicos;

f) promover a capacitação dos profissionais;

g) solicitar materiais de apoio e equipamentos para coleta e reali-
zação de exames;

h) emitir relatórios diários; e

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção VII

Do pronto atenDImento ClínICo munICIpal – pa

Art. 174. Os serviços, atribuições e gerenciamento do Pronto Aten-
dimento Clínico Municipal - PA são aqueles estabelecidos em Lei 
específica. 

Parágrafo único. Compete a Coordenação do Pronto Atendimento 
Clínico Municipal as seguintes atribuições: 

a) executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em 

m) realizar a calibração dos aparelhos; 

n) zelar pelo bom uso dos equipamentos e aparelhos e treinar 
servidores para uso dos mesmos; 

o) reorganizar a rotina de trabalho em caso de falta ou férias de 
servidor, ou seja, redistribuir as atividades do servidor ausente 
entre os presentes; 

p) controlar frequência e horário de trabalho dos servidores;

q) organizar as campanhas em geral, principalmente em relação 
aos gastos com materiais, reagentes e mão-de-obra com servi-
dores; 

r) organizar a coleta de lixo; 

s) promover a biossegurança laboratorial através de treinamentos, 
evitando acidentes de trabalho; 

t) fazer o controle de qualidade do laboratório; 

u) gerenciar o laboratório como um todo; e

v) buscar qualidade dos serviços prestados e promover rotina de 
trabalho agradável aos demais servidores, para que todos possam 
trabalhar satisfeitos no seu ambiente.

§2.º A Agência Transfusional é um órgão que realiza transfusões 
sob a retaguarda de uma unidade de maior complexidade, que 
pode ser: Núcleo de Hemoterapia - NH, Hemocentro Regional - HR 
ou Hemocentro Coordenador - HC, mediante contrato de forneci-
mento de sangue e componentes, a qual compete à execução das 
seguintes atribuições: 

a) realizar transfusões, com exames imunohematológicos do re-
ceptor;

b) realizar prova de compatibilidade; 

c) realizar o ato transfusional de sangue e hemocomponentes au-
tólogos e homólogos;

d) verificar se os produtos utilizados estão dentro das normas vi-
gentes; e

e) realizar a manutenção dos registros de todas as etapas das 
atividades, que permita avaliação da qualidade do processo.

subseção IV

Do setor reabIlItação FísICa – FIsIoterapIa

Art. 171. O Setor de Reabilitação Física – Fisioterapia é um órgão 
diretamente ligado ao Departamento de Saúde e têm como finali-
dade coordenar, orientar e cuidar da reabilitação de pessoal com 
problemas físicos e doenças crônico-degenerativas. 

Parágrafo único. Compete ao Setor de Reabilitação Física a execu-
ção das seguintes atribuições:

a) providenciar, combater e prevenir doenças crônico-degenera-
tivas;

b) educar a população através de divulgação de informações e 
estatísticas;

c) participar da estruturação de Centros de Reabilitação;

d) assegurar atenção integral à rede ambulatorial;

e) controlar as atividades de reabilitação de doentes físicos e pes-
soas com doenças crônico-degenerativas;

f) participar de ações de reabilitação física através de tratamento 
fisioterápico; e

g) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.
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conforme orientações contidas em leis e manuais emitidos pelo 
Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Plano Mu-
nicipal de Saúde.

§ 4.º São atribuições do Programa de Assistência ao Pré-Natal:

a) as ações e serviços do Programa de Assistência ao Pré-Natal se-
rão executados conforme orientações contidas em leis e manuais 
emitidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde 
e Plano Municipal de Saúde.

§ 5.º São atribuições do Programa Saúde da Mulher:

a) as ações e serviços do Programa de Saúde da Mulher serão exe-
cutados conforme orientações contidas em leis e manuais emitidos 
pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Plano 
Municipal de Saúde.

§ 6.º São atribuições do Programa de Prevenção do Câncer:

a) as ações e serviços do Programa de Prevenção do Câncer se-
rão executados conforme orientações contidas em leis e manuais 
emitidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde 
e Plano Municipal de Saúde.

§ 7.º São atribuições do Programa de Hipertensão e Diabetes:

a) as ações e serviços do Programa de Hipertensão e Diabetes se-
rão executados conforme orientações contidas em leis e manuais 
emitidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde 
e Plano Municipal de Saúde.

Art. 176. São atribuições comuns dos programas vinculados ao 
Departamento de Saúde:

a) responsabilizar-se pelas metas de indicadores de saúde pactu-
adas no âmbito da União, Estado e Município;

b) monitorar e acompanhar o pacto da atenção básica da saúde;

c) referenciar e contra-referenciar usuários para outros progra-
mas, especialmente o programa saúde da família;

d) alimentar sistemas de informações pertinentes a cada progra-
ma;

e) gerenciar equipes multidisciplinares para o atendimento aos 
usuários de cada programa;

f) desenvolver ações de educação continuada em forma de orien-
tação e palestras para instituições, comunidades, ONGS e demais 
Órgãos;

g) promover a capacitação e o treinamento aos diversos Órgãos 
da Secretaria;

h) planejar ações de saúde para atendimento à população;

i) elaborar, executar e analisar relatórios mensais, para acompa-
nhamento das ações dos respectivos programas; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

seção IV

Do Departamento De VIGIlânCIa em saÚDe

Art. 177. O Departamento de Vigilância em Saúde é um órgão 
diretamente ligado à Secretaria Municipal de Saúde e têm por ob-
jetivo coordenar a política de saúde pública do Município.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Vigilância em Saú-
de a execução das seguintes atribuições:

a) coordenar a vigilância em saúde do Município, articulando-se 
com os Setores e Programas integrantes de sua estrutura, com 
vistas a garantir o cumprimento da legislação, dos pactos esta-
belecidos nas três esferas de governo e do Plano Municipal de 
Saúde;

b) implementar e executar o processo de Vigilância Epidemio-
lógica, Sanitária e Ambiental, promovendo a articulação desses 

várias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos 
para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, men-
tal e social aos pacientes;

b) executar tarefas complementares ao tratamento médico espe-
cializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames 
e tratamentos;

c) elaborar plano de enfermagem de atenção às urgências, base-
ando-se nas necessidades identificadas para determinar a assis-
tência a ser prestada;

d) administrar a Unidade de Pronto Atendimento, através de es-
tudo e previsão de pessoal e material necessários às atividades, 
elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando 
e controlando equipamentos, materiais permanentes e de con-
sumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem;

e) fiscalizar o local de serviço de saúde e supervisionar o pessoal 
da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões 
de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, 
para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, 
elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfer-
magem para as atividades internas e externas;

f) prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de 
enfermagem;

g) verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos utili-
zados na área de enfermagem, providenciando reparação e subs-
tituição, quando necessário;

h) verificar periodicamente condições de conservação e prazo de 
validade de medicamentos;

i) elaborar rotinas internas de enfermagem para a Unidade de 
Pronto Atendimento;

j) emitir informes técnicos, laudos e pareceres sobre assuntos de 
sua área de competência e sempre que necessário, desempenhar 
outras atividades correlatas e afins.

k) participar do planejamento e prestar assistência em situação de 
emergência e de calamidade pública; e

l) fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios das ativida-
des do Pronto Atendimento.

Art. 175. O Departamento de Saúde terá ainda a gestão de suas 
atividades coordenada, orientada, dirigida e realizada através dos 
seguintes programas:

I - Programa de Saúde Materno-Infantil e Adolescência;

II - Programa de Saúde do Idoso;

III - Programa de Tabagismo;

IV - Programa de Assistência ao Pré-Natal;

V - Programa Saúde da Mulher;

VI - Programa de Prevenção do Câncer; e

VII - Programa de Hipertensão e Diabetes.

§ 1.º São atribuições do Programa de Saúde Materno-Infantil e 
Adolescência:

a) as ações e serviços do Programa de Saúde Materno-Infantil e 
Adolescência serão executados conforme orientação contida em 
leis e manuais emitidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria de 
Estado da Saúde e Plano Municipal de Saúde.

§ 2.º São atribuições do Programa de Saúde do Idoso: 

a) as ações e serviços do Programa de Saúde do Idoso serão exe-
cutados conforme orientações contidas em leis e manuais emitidos 
pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Plano 
Municipal de Saúde.

§ 3.º São atribuições do Programa de Tabagismo:

a) as ações e serviços do Programa de Tabagismo serão executados 
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clínicas, ambulatórios, laboratórios, farmácias, consultórios e ou-
tros), serviço de estética pessoal (cabeleireiro, manicures, pedi-
cures, massagistas e outros) e serviços de lazer (piscinas, hotéis, 
motéis, cinemas, circos, parques de diversões e outros);

h) articular-se com outros Órgãos Municipais e Estaduais para ga-
rantir o cumprimento da legislação sanitária;

i) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a pro-
gramação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas 
pelas três esferas de governo;

j) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com gestor municipal na programação e execução das 
políticas de saúde; e

k) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata.

subseção II

Do setor De VIGIlânCIa epIDemIolÓGICa e Controle De Doenças

Art. 180. O Setor de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen-
ças é um órgão ligado diretamente ao Departamento de Vigilância 
em Saúde e têm como finalidade executar ações capazes de elimi-
nar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas 
sanitários decorrentes da produção e circulação de bens e da pres-
tação de serviços de interesse da saúde. 

Parágrafo único. Compete ao Setor de Vigilância Epidemiológica e 
Controle de Doenças: 

a) planejar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar os progra-
mas de saúde desenvolvidos pela Secretaria, responsabilizando-se 
pelo levantamento das informações necessárias, para manutenção 
de dados atualizados do perfil epidemiológica do Município;

b) planejar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar as con-
dições do Programa de Imunização, bem como as Campanhas 
de Vacinas, responsabilizando-se pelo cumprimento das metas/
coberturas pactuadas e pela manutenção do banco de dados/sis-
tema de informação atualizados;

c) garantir a alimentação contínua e correta dos sistemas de infor-
mação sob responsabilidade do setor;

d) garantir as ações de vigilância das doenças de notificação, ob-
servando prazos, rotinas e protocolos, conforme legislação;

e) articular-se com os demais Setores para garantir maior êxito e 
melhor resolutividade, colaborando na programação e execução 
do Plano Municipal de Saúde;

f) colaborar no processo de treinamento e capacitação de recursos 
humanos;

g) elaborar relatórios mensal e anual do setor, de acordo com a 
programação anual e a pactuação de metas e indicadores realiza-
das pelas três esferas de governo;

h) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com gestor municipal na programação das políticas de 
saúde;

i) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 
pactuadas nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 
e

j) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e àque-
las solicitadas pela chefia imediata.

Art. 181. O Setor da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen-
ças terá também a gestão de suas atividades coordenadas, orien-
tadas, dirigidas e realizadas através dos seguintes programas e 
Comitê:

I - Programa DST/AIDS;

II - Programa Tuberculose, Hanseníase e Hepatite; e

III - Comitê de Mortalidade Materno-Infantil, Perinatal e Neonatal.

setores com as Unidades de Saúde;

c) acompanhar a execução das ações de vigilância em saúde, no 
que se refere a metas e indicadores pactuados, orientando acerca 
de adequações e implementações necessárias;

d) Analisar os dados levantados através dos sistemas de infor-
mação existentes, condensando-os, para subsidiar a política de 
vigilância em saúde;

e) participar do planejamento e execução de treinamento e cursos 
de capacitação para profissionais da rede;

f) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com o gestor municipal na programação e execução das 
políticas de saúde;

g) responsabilizar-se pelo acompanhamento e avaliação do cum-
primento de metas e indicadores pactuados nas três esferas de 
governo, relativos aos setores que compõem o Departamento;

h) planejar estudos de viabilidade técnica e financeira para imple-
mentação de novos projetos e estratégias de vigilância em saúde; 
e

i) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e àque-
las solicitadas pela chefia imediata.

Art. 178. O Departamento de Vigilância em Saúde é composto da 
seguinte estrutura:

I - Setor de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias;

II - Setor de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças;

III - Setor de Vigilância Ambiental em Saúde e Controle de Zoo-
noses; e

IV - Setor de Educação em Saúde.

subseção I

Do setor De VIGIlânCIa sanItárIa e Controle De enDemIas

Art. 179. O Setor de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias é 
um órgão ligado diretamente ao Departamento de Vigilância em 
Saúde e têm como finalidade executar ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sani-
tários decorrentes da produção e circulação de bens e da presta-
ção de serviços de interesse da saúde.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Vigilância Sanitária e Con-
trole de Endemias a realização das seguintes atribuições:

a) dirigir e orientar o plano de fiscalização dos estabelecimentos 
que industrializam e comercializam produtos alimentícios, assim 
como manipulação, beneficiamento, conservação, transporte, ar-
mazenamento, venda e consumo de produtos de interesse da saú-
de, bem como os locais, serviços e instalações que direta ou indi-
retamente possam produzir agravo à saúde pública ou individual;

b) atender as denúncias dos cidadãos em relação à qualidade de 
produtos, condições e instalações de estabelecimento, situações 
de riscos, entre outros, providenciando vistorias, investigações e 
providências necessárias, de acordo com a legislação sanitária;

c) avaliar, dar parecer e encaminhamentos necessários para libe-
ração de alvarás sanitários e habite-se sanitário;

d) fiscalizar rotineiramente as questões e aspectos relativos à 
questão sanitária do Município;

e) participar da execução, controle e avaliação das ações referen-
tes às condições e ambiente de trabalho, atuando, fiscalizando e 
corrigindo distorções dentro do que determina a legislação espe-
cifica;

f) fiscalizar rotineiramente as condições sanitárias na comerciali-
zação de alimentos, notificando irregularidades e adotar providên-
cias necessárias, de acordo com a legislação;

g) fiscalizar locais que oferecem serviço de saúde (hospitais, 
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a) controlar a da população de animais domésticos, silvestres e 
exóticos, onde possam atuar como reservatórios, portadores e/ou 
transmissores, compreendendo:

b) apreender cães sem controle;

c) restringir mobilidade de animais;

d) promover translado, alojamento e manejo;

e) liberar registro, adoção, resgate, doação e leilão;

f) providenciar o translato de animais de médio e de grande porte, 
causadores de acidentes de transito e de outros distúrbios;

g) decidir sobre eutanásia, destinação de carcaças e de outros 
resíduos;

h) controlar a natalidade de cães e gatos;

i) controlar as espécies de animais sinantrópicos, para a preven-
ção das zoonoses e para evitar incômodos que possam causar à 
população;

j) detectar e atuar nos focos de zoonoses, visando romper o elo de 
transmissão animais/homem;

k) integrar as diferentes instituições, visando a atuação conjunta 
na identificação e controle de doenças transmitidas por vetores 
prevalentes e incidentes;

l) integrar as diferentes instituições, visando a atuação conjunta 
no monitoramento dos sistemas de abastecimento de água, iden-
tificação e controle de doenças de veiculação hídricas;

m) realizar e envolver as Instituições de Ensino e pesquisa em 
atividades pertinentes à capacitação de recursos humanos atua-
lizadas;

n) manter documentação técnica e cientifica;

o) realizar vigilância epidemiológica (necropsia e coleta de ma-
terial) e o diagnostico de zoonoses e doenças transmitidas por 
vetores, determinando os índices e taxa de frequência;

p) acompanhar os serviços de investigação e foco de zoonoses e 
de vigilância zoosanitária;

q) estabelecer as metas de trabalho, considerando as políticas de 
saúde municipal, estadual e federal, procedendo tratamento das 
tarefas executadas para permitir a avaliação da evolução do pro-
grama e oferecer subsídios para controle do custo financeiro das 
atividades;

r) manter banco de dados com informações do Município: popula-
ção, zona de maior e menor densidade demográfica, setorização 
do Município por localidades, demarcação de áreas homogêneas, 
de acordo com as características físicas, sociais ou culturais, rela-
ção de escolas, creches de saúde, prédios públicos, estimativa de 
população de animais, etc.;

s) realizar pesquisas técnica em roedores e vetores ou outros ani-
mais sinantrópicos e peçonhento, em parceria com Instituições de 
Pesquisas/Ensino e afins;

t) promover a vacinação de animal antirrábica que poderá ser em 
campanhas, tratamento de foco de raiva, repasse, posto fixo e 
rotina;

u) desenvolver programas educativos referentes à profilaxia, pre-
venção e controle das zoonoses urbanas, doenças transmitidas 
por vetores, propriedades responsáveis de animais, coordenando 
a implantação destes programas na rede de serviço e social do 
Município;

v) realizar vigilância de focos, identificação, planejamento do con-
trole e manejo das espécies, sinantrópicos, compreendendo roe-
dores, morcegos, pombos, entre outros, orientando a população 
na eliminação de fatores de atração e manutenção de animais;

w) realizar a vigilância de focos de vetores (antrópodes), reserva-
tórios (moluscos), na sua identificação e desinsetização/controle, 
assim como orientar a população na eliminação e prevenção de 
focos;

§ 1.º São atribuições do Programa de DST/AIDS:

a) as ações e serviços do Programa de DST/AIDS serão execu-
tados conforme orientação contida em leis e manuais emitidos 
pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Plano 
Municipal de Saúde.

§ 2.º São atribuições do Programa de Tuberculose, Hanseníase e 
Hepatite:

a) compete ao Programa de Tuberculose, Hanseníase e Hepatite 
realizar ações e serviços conforme orientação contida em leis e 
manuais emitidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado 
da Saúde e Plano Municipal de Saúde.

§ 3.º São atribuições do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil 
Perinatal e Neonatal:

a) a realização de investigações de óbitos relacionados à gravidez 
e de óbitos infantil, perinatal e neonatal. 

b) triagem das mortes maternas declaradas, das não-declaradas 
e das presumíveis;

c) identificação das mortes maternas presumíveis;

d) identificação de mortes maternas não declaradas;

e) circunstâncias em que ocorreu o óbito;

f) a análise dos óbitos relacionados à gravidez e dos óbitos infantis 
perinatal e neonatal; 

g) classificação dos óbitos relacionados à gravidez em obstétricos 
diretos, obstétricos indiretos e não-obstétricos;

h) classificação dos óbitos ocorridos em evitáveis e inevitáveis;

i) identificação dos fatores de evitabilidade;

j) sistematização das informações e a elaboração de relatórios pe-
riódicos; 

k) os estudos de casos analisados;

l) as estatísticas de Mortalidade Relacionada à Gravidez, Mortalida-
de Materna, Mortalidade Infantil Perinatal e Neonatal;

m) as medidas cabíveis, preventivas e corretivas, com vistas à 
redução da Mortalidade Relacionada à Gravidez, Materna, Infantil 
Perinatal e Neonatal;

n) a divulgação de informações para instituições e Órgãos com-
petentes que possam intervir na redução dos óbitos relacionados 
à gravidez e dos óbitos infantis perinatal e neonatal e ao público 
em geral;

o) a participação na construção, adequação ou correção de esta-
tísticas oficiais;

p) elaboração de seu Regimento Interno e demais normas e pro-
cedimentos de identificação e investigação e análise de óbitos ma-
ternos e infantis perinatal e neonatal, de análise de óbitos mater-
nos e infantis perinatal e neonatal, de elaboração e divulgação de 
relatórios e informações; e

q) proposição de normas, proposição e/ou realização de progra-
mas de capacitação e reciclagem de recursos humanos, atividades 
de educação continuada e de conscientização pública e demais 
ações que se fizerem necessárias à erradicação da Mortalidade 
Materna e Infantil Perinatal e Neonatal.

subseção III

Do setor De VIGIlânCIa ambIental em saÚDe e Controle De zoonoses

Art. 182. O Setor de Vigilância Ambiental em Saúde e Controle 
de Zoonoses é um órgão ligado diretamente ao Departamento de 
Vigilância em Saúde e têm como finalidade coordenar e executar 
as atividades de controle de doenças transmitidas por animais e 
focos de vetores.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Vigilância Ambiental em 
Saúde e Controle de Zoonoses as seguintes atribuições: 
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Parágrafo único. Compete ao Departamento Administrativo a exe-
cução das seguintes atribuições:

a) planejar, coordenar, controlar e supervisionar as Unidades de 
Saúde;

b) acompanhar e avaliar a estratégica de saúde da família e agen-
tes comunitários de saúde, preocupando-se com o cumprimento 
das normas e requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde;

c) viabilizar a ampliação da cobertura de equipes de Saúde da 
Família em todo território do Município;

d) promover o abastecimento de insumos materiais e equipamen-
tos necessários ao bom funcionamento das unidades de saúde;

e) coordenar e controlar o horário de atendimento;

f) disponibilizar recursos humanos necessários ao bom funciona-
mento das unidades de saúde;

g) coordenar o gerenciamento das Unidades de Saúde, com vistas 
à garantir a execução do Plano Municipal, orientação e acompa-
nhamento gerencial, ações desenvolvidas e resultados alcançados;

h) zelar pela manutenção dos prédios e equipamentos das unida-
des de saúde;

i) participar do planejamento e execução de treinamento e cursos 
de capacitação para profissionais da rede;

j) acompanhar o processo de compra de materiais, a manutenção 
de equipamentos, o atendimento e serviços prestados pelas unida-
des, através da supervisão do trabalho dos gerentes de unidades;

k) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a pro-
gramação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas 
pelas três esferas de governo;

l) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com gestor municipal na programação e execução das 
políticas de saúde;

m) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 
pactuados nas três esferas de governo, no que se refere ao setor;

n) acompanhar, junto à Secretaria de Saúde, o pagamento das 
despesas e a aplicação de recursos próprios, PAB fixo e PAB va-
riável;

o) promover o controle das receitas e despesas, organizando pres-
tações de contas mensais/trimestrais;

p) subsidiar o processo de compras e contabilidade da Secretaria;

q) participar da programação anual e acompanhamento das metas 
pactuadas;

r) participar da elaboração de documentos diversos, Planos, Pro-
jetos, Relatórios e Orçamento, responsabilizando-se pela redação 
final dos mesmos;

s) elaborar, mensalmente, o Relatório de Atividades da Secretaria 
e, anualmente, a programação para o ano em curso e seguinte;

t) atender, registrar e encaminhar, de acordo com a demanda 
apresentada, os usuários que procuram a Secretaria;

u) coordenar a organização dos eventos da Secretaria;

v) controlar a frequência e a produção mensal dos servidores;

w) elaborar escala mensal de serviços, orientando os responsáveis 
por estes serviços;

x) controlar férias, folgas e horas extras dos servidores;

y) planejar e coordenar cursos de capacitação; e 

z) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata.

Art. 185. O Departamento Administrativo é composto da seguinte 
estrutura:

I - Setor de apoio Administrativo;

x) realizar o controle de animais peçonhentos quando causam pre-
juízo à população, adotando medidas profiláticas, visando dificul-
tar a permanecia e/ou proliferação dos mesmos no local;

y) coordenar o armazenamento e o controle da entrada e saída de 
material, equipamentos, a rotatividade de estoque e a aquisição 
dos materiais e insumos estratégicos;

z) zelar pela segurança e integridade física dos equipamentos e 
instalações do setor, assim como pela higiene ambiental;

aa) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas;

bb) integrar o centro de Vigilância Ambiental do Município ao âm-
bito de Consórcio Intermunicipal, estabelecendo com este fim, 
prover recursos humanos, compor a equipe técnica gerencial; e

cc) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata. 

subseção IV

Do setor De eDuCação em saÚDe

Art. 183. O Setor de Educação em Saúde é um órgão vincula-
do diretamente ao Departamento de Vigilância em Saúde e têm 
como finalidade coordenar e executar as atividades de educação 
elaborar projetos educativos e ações que promovam a prevenção 
de doenças.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Educação em Saúde a rea-
lização das seguintes atribuições:

a) propor, programar e coordenar as atividades educativas junto 
aos programas; 

b) propor diretrizes para a elaboração de projetos educativos para 
implantação e/ou implementação das ações de educação em saú-
de;

c) prestar consultoria e acompanhamento na execução dos proje-
tos educativos;

d) manter diagnóstico permanente e sistemático da prática educa-
tiva, enquanto ação institucional;

e) instrumentalizar as equipes multiprofissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SEMUS para realização de ações de educação 
em saúde;

f) coordenar e organizar eventos e outras atividades de interesse 
para a educação em saúde;

g) elaborar manuais e outros documentos técnicos e normativos 
para implementar as ações educativas;

h) elaborar, avaliar e distribuir materiais educativos utilizados nos 
programas de controle de endemias;

i) incrementar o banco de dados de recursos didáticos, elaborar 
materiais audiovisuais e oferecer suporte; e

j) executar atividades correlatas às suas atribuições e àquelas so-
licitadas pela chefia imediata.

seção V

Do Departamento aDmInIstratIVo

Art. 184. O Departamento Administrativo é um órgão vinculado 
diretamente a Secretaria Municipal de Saúde e têm por finalidade 
supervisionar os serviços de comunicação, arquivo, patrimônio, 
atendimentos ao munícipe, coordenar e controlar os serviços de 
reprodução de documentos, os serviços de limpeza e copa das 
instalações, bem como supervisionar as demais áreas de sua atu-
ação, supervisionar as atividades de conservação e manutenção 
dos bens e equipamentos, providenciando consertos e reparos, 
quando necessários, a frequência de pessoal e atestados, o al-
moxarifado e as compras para o bom andamento dos serviços de 
saúde colocado à disposição da população.
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implantação de novos projetos e estratégias de saúde;

l) participar da elaboração da programação anual;

m) participar da normatização e controle dos serviços de saúde;

n) elaborar normas para regular as atividades de serviços privados 
de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;

o) elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e 
recuperação da saúde;

p) normatizar ações e serviços de saúde para a rede pública e 
complementar;

q) elaborar normas gerais e procedimentos de enfermagem;

r) elaborar projetos e programas na área de saúde;

s) elaborar normas para execução de programas;

t) coordenar a padronização de medicamentos na rede ambulato-
rial, em conjunto com o serviço de medicamentos; e

u) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§ 2.º Os Serviços de Controle de Recursos Humanos subordinados 
ao Setor de Apoio Administrativo têm como finalidade capacitar e 
reciclar pessoal envolvido com saúde e participar do processo de 
recrutamento e seleção para a área de saúde, ao qual compete:

a) promover, em conjunto com a área afim, o processo de forma-
ção, capacitação e desenvolvimento dos profissionais de saúde do 
Município;

b) organizar sistemas de formação de recursos humanos em todos 
os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação;

c) elaborar programas de permanente aperfeiçoamento do pesso-
al de saúde;

d) elaborar a programação de treinamento para o pessoal da Se-
cretaria, acompanhando a sua execução, para avaliar desempe-
nho;

e) desenvolver intercâmbio de informações na área de capacitação 
profissional, com órgãos da educação, no âmbito municipal;

f) promover, em conjunto com área afim, processo de seleção 
de pessoal, detalhando qualificação e quantificação dos servidores 
pretendidos;

g) assessorar aos setores da Secretaria Municipal de Saúde, na 
gestão das atividades relacionadas ao desenvolvimento de recur-
sos humanos;

h) avaliar e definir prioridades relativas à ocupação dos postos de 
trabalho das unidades e serviços de saúde;

i) proceder e controlar a movimentação de pessoal, controle de 
lotação, assiduidade, férias, extensão de jornada e outros expe-
dientes;

j) preparar mensalmente relatórios estatísticos e gerenciais;

k) gerenciar o sistema de informação e gestão de recursos huma-
nos; e

l) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§ 3.º Os Serviços de Compras subordinados ao Setor de Apoio 
Administrativo têm como finalidade a coordenação, contratação, 
controle e distribuição de bens, materiais de consumo e serviços, 
bem como participar do processo de licitação e seleção de forne-
cedores para a área de saúde, ao qual compete:

a) responsabilizar-se pela solicitação, aquisição de materiais, equi-
pamentos, medicamentos e outros necessários à manutenção da 
Secretaria Municipal de Saúde e demais departamentos:

b) manter atualizado o fluxo de caixa, de modo a informar perma-
nentemente a situação financeira do Município;

c) supervisionar as atividades relativas ao recebimento, guarda, 
transferências, depósitos e pagamentos de valores pertencentes 

II - Setor de apoio Contábil/Financeiro; e

III - Setor de Perícia Médica Oficial.

subseção I

Do setor De apoIo aDmInIstratIVo

Art. 186. O Setor de Apoio Administrativo vinculado diretamente 
ao Departamento Administrativo e têm por finalidade coordenar, 
acompanhar, manter controle e dar suporte as atividades do De-
partamento Administrativo nas atribuições que lhe compete.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Apoio Administrativo as se-
guintes atribuições:

a) coordenar, controlar, avaliar e supervisionar as atividades admi-
nistrativas, de pessoal e faturamento da Secretaria;

b) dar suporte administrativo aos diversos órgãos da Secretaria;

c) exercer funções administrativas, no que se referem ao almoxa-
rifado, compras, distribuições e controle de materiais;

d) responsabilizar-se pelos serviços de redação, correspondência, 
protocolo, arquivo, telefonia e reprografia;

e) acompanhar a execução do orçamento da Secretaria; e

f) manter controle de aplicação dos recursos do fundo Municipal 
de Saúde – FMS.

Art. 187. O Setor de Apoio Administrativo compõe-se da seguinte 
estrutura de serviços:

I - serviços de normas operacionais e projetos;

II - serviços de controle de recursos humanos;

III - dos serviços de compras; 

IV - dos serviços de controle de patrimônio; 

V - dos serviços de almoxarifado; e 

VI - dos serviços gerais.

§1.º Os Serviços de Normas Operacionais e Projetos subordina-
dos ao Setor de Apoio Administrativo têm como finalidade plane-
jar, orientar, controlar e avaliar a coleta e análise de informações, 
elaboração de normas e programas e realização dos serviços de 
saúde e as seguintes atribuições que lhe compete:

a) elaborar plano de saúde em conjunto com as demais ações da 
Secretaria, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conse-
lho Municipal de Saúde;

b) efetuar ajustes no Plano Municipal de Saúde, conforme altera-
ções de prioridade;

c) elaborar relatórios para subsidiar as análises de exequibilidade 
e viabilidade, das ações propostas no âmbito das estratégias polí-
ticas, administrativas, técnicas e operacionais;

d) realizar pesquisas e estudos na área de saúde;

e) fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégi-
cos de atendimento emergencial;

f) coordenar, avaliar e controlar a execução de programas na área 
de saúde;

g) promover a articulação entre os diversos setores da Secretaria;

h) analisar os dados levantados através dos sistemas de informa-
ção existentes, condensando-os, para subsidiar todos os setores 
da Secretaria;

i) assessorar o gestor municipal na programação e execução da 
política de saúde do Município;

j) fornecer subsídios para as reuniões do Conselho Municipal de 
Saúde, de acordo com necessidades e deliberações do mesmo;

k) planejar estudos de viabilidade técnica e financeira para 
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i) acomodar materiais em local apropriado;

j) verificar qualidade e validade do material;

k) receber requisição de material;

l) registrar as movimentações de material;

m) controlar reposição de estoque;

n) manter atualizado o cadastro de materiais de uso específico da 
Secretaria Municipal de Saúde;

o) aperfeiçoar as especificações dos materiais sugerindo altera-
ções e/ou propondo alternativas frente à realidade do mercado;

p) planejar e emitir pedido de compra dos materiais ao setor com-
petente;

q) zelar pelas condições de funcionamento de todo mobiliário uti-
lizado para estocagem;

r) zelar pelas condições de armazenagem, sugerindo as manuten-
ções necessárias ou medidas para correção de condições inade-
quadas; e

s) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§ 6.º Os Serviços Gerais subordinados ao Setor de Apoio Adminis-
trativo têm como finalidade supervisionar, programar e controlar 
as atividades gerais das Unidades de Saúde e, especificamente:

a) coordenar e controlar a utilização dos veículos do Departamento;

b) operar o serviço de copa e cozinha;

c) executar o serviço de limpeza do Departamento;

d) providenciar os serviços de manutenção dos equipamentos do 
Departamento;

e) coordenar, controlar, avaliar e supervisionar as atividades de 
transporte, manutenção e conservação dos equipamentos do De-
partamento;

f) promover o controle dos veículos à disposição do Departamen-
to;

g) controlar férias, folgas e horas extras dos servidores; e

h) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

Do setor De apoIo ContábIl e FInanCeIro

Art. 188. O Setor de Apoio Contábil e Financeiro é um órgão ligado 
diretamente ao Departamento Administrativo e têm por finalidade 
controlar os recursos financeiros, orçamentário e extra orçamen-
tário, administrando os pagamentos a fornecedores e terceiros 
prestadores de serviços.

Parágrafo único. Compete ao Setor de apoio Contábil e Financeiro 
as seguintes atribuições:

a) realizar o Planejamento Municipal da Saúde, relatório de ges-
tão, avaliação financeira e participação no Plano Plurianual - PPA;

b) planejamento das ações pertinentes e realização de auditorias 
da Secretaria Municipal de Saúde;

c) manter atualizado o fluxo de caixa, de modo a poder informar 
permanentemente a situação financeira da Secretaria;

d) acompanhar e conferir os recebimentos de recursos advindos 
das três esferas governamentais;

e) manter-se frequentes contatos com agências bancárias com a 
finalidade de acompanhar a movimentação financeira da Secre-
taria;

f) promover um bom fluxo de informações gerenciais para o Se-
cretário Municipal de Saúde;

ao Município; e

d) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§4.º Os Serviços de Controle de Patrimônio subordinados ao Setor 
de Apoio Administrativo têm como finalidade programar, coorde-
nar, executar e controlar as atividades relacionadas à administra-
ção, manutenção e conservação de bens patrimoniais da Secreta-
ria Municipal de Saúde, ao qual compete:

a) estabelecer normas, em conjunto com o órgão competente, 
para o uso, a guarda e a conservação dos bens da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde;

b) proceder à incorporação de bens patrimoniais no cadastro de 
bens da Prefeitura;

c) providenciar a classificação, codificação e manutenção atuali-
zada dos registros dos bens patrimoniais da Secretaria Municipal 
de Saúde;

d) coordenar o cadastramento dos bens imóveis, edificados ou 
não, providenciando a sua regularização junto aos cartórios com-
petentes e promovendo em conjunto com os demais órgãos da 
Prefeitura, sua guarda e seu cercamento;

e) coordenar os serviços de manutenção predial em sua área de 
atuação, solicitando apoio da Secretaria Municipal de Obras;

f) coordenar as atividades de segurança patrimonial dos bens da 
Secretaria Municipal de Saúde;

g) planejar e executar o tombamento de todos os bens patrimo-
niais da Secretaria Municipal de Saúde;

h) controlar fisicamente os bens patrimoniais da Secretaria;

i) efetuar verificações nos órgãos da Secretaria, para conferir se os 
bens patrimoniais existentes conferem com aqueles relacionados 
nos respectivos termos de responsabilidade;

j) atualizar sistematicamente o cadastro de bens patrimoniais, 
controlando as movimentações realizadas e emitindo novos ter-
mos de responsabilidade;

k) relacionar os materiais e bens patrimoniais considerados obso-
letos ou inservíveis, comunicando o fato ao Secretário Municipal 
de Administração e dos Recursos Humanos, para que seja dada 
uma destinação conveniente;

l) realizar diretamente ou através de serviços de terceiros, as ativi-
dades de manutenção preventiva e corretiva de máquinas, equipa-
mentos e instalações de acordo com as metas estabelecidas pela 
administração municipal;

m) estabelecer medidas de conservação dos bens patrimoniais;

n) propor o recolhimento do material inservível e obsoleto; e

o) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§5.º Os Serviços de Almoxarifado subordinados ao Setor de Apoio 
Administrativo têm como finalidade receber, registrar estocar e 
distribuir os bens e materiais para os diversos órgãos da Secretaria 
Municipal de Saúde e especificamente:

a) viabilizar e controlar os recursos materiais da Secretaria, de 
modo a suprir as necessidades das unidades de saúde para seu 
funcionamento adequado;

b) planejar rotatividade e o estoque de materiais para as áreas 
de saúde;

c) levantar as necessidades da Secretaria;

d) controlar requisições de materiais ao almoxarifado;

e) verificar abusos na requisição de materiais e tomar medidas 
corretivas;

f) programar compras e manutenção de estoque de segurança;

g) efetuar recebimento e distribuição de materiais;

h) conferir e registrar o material recebido;
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§ 3.º Ao Médico Perito Oficial e aos Médicos da Junta Médica Ofi-
cial competem às seguintes atribuições:

a) realizar inspeção médica para a concessão das licenças previs-
tas em lei; 

b) emitir laudos médicos periciais, contendo nome do servidor, 
diagnóstico, (CID e extensão da incapacidade), data, carimbo e 
assinatura do Médico nos casos de declaração de incapacidade 
definitiva para as atividades do cargo;

c) pronunciar-se conclusivamente sobre condições de saúde e ca-
pacidade laborativa do servidor, para fins de enquadramento na 
situação legal pertinente;

d) solicitar exames complementares que julgar necessários à ela-
boração e conclusão do laudo médico pericial;

e) efetuar o registro dos exames e laudos no prontuário médico 
do servidor;

f) efetuar inspeção médica, anualmente, dos servidores inválidos;

g) integrar comissão para avaliação e apuração em processo de 
doença ocupacional e acidente em serviço;

h) proceder visita técnica domiciliar ou hospitalar sempre que se 
fizer necessário;

i) emitir pareceres técnicos relativos à área pericial, em juízo, 
quando convocado como assistente técnico;

j) integrar comissões, sempre que for designado, participando das 
decisões médicas periciais, realizando exames e revisões progra-
madas e outros atos médicos;

k) emitir pareceres técnicos em processos administrativos, inclusi-
ve em grau de recurso, que envolvam pronunciamentos técnicos 
especializados na área médico-pericial.

l) propor ações de intervenção visando a prevenção de doenças 
relacionadas ao trabalho a partir dos relatórios e estatísticas das 
inspeções médicas;

m) zelar pela privacidade do paciente e sigilo profissional durante 
o exame médico pericial, proibindo a permanência de qualquer 
outra pessoa ou profissional que não o médico assistente, um fa-
miliar ou profissional de enfermagem que possa auxiliar nas infor-
mações técnicas, desde que não haja interferência na condução 
da inspeção médica;

n) solicitar a retirada de qualquer pessoa que de alguma maneira 
possa interferir ou perturbar a realização do exame ou a conclusão 
pericial, sob pena de declarar-se impedido de realizar o ato; e

o) desempenhar outras atribuições correlatas.

§ 4.º Caso o Médico Perito Oficial e/ou a Junta Médica Oficial ne-
cessitem de informações complementares, estes poderão solicitar 
ao servidor laudo de especialista.

§ 5.º Os profissionais vinculados ao Município, que forem nome-
ados para compor a Junta Médica, farão jus a uma Gratificação 
Especial mensal equivalente ao Padrão FG-E1.

§ 6.º O profissional vinculado ao Município, que for nomeado para 
exercer a função de Médico Perito, fará jus a uma Gratificação 
Especial mensal equivalente ao Padrão FG-E. 

seção VI

Do Departamento De transporte em saÚDe

Art. 191. O Departamento de Transporte em Saúde é um órgão 
vinculado diretamente a Secretaria Municipal de Saúde e têm por 
finalidade supervisionar as tarefas realizadas pelos motoristas, 
elaborar planilhas, escalas de serviço e relatórios, e realizar a ma-
nutenção dos veículos.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Transporte em 
Saúde as seguintes atribuições:

g) coordenar a execução das atividades relacionadas com os ser-
viços de tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde;

h) coordenar o fornecimento de suprimentos de recursos financei-
ros dos diversos setores da Secretaria; e

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 189.Compete ao Setor de apoio Contábil e Financeiro a exe-
cução dos seguintes serviços:

I - serviços financeiros e contábeis.

Parágrafo único. Os Serviços Financeiros e Contábeis subordina-
dos diretamente ao Setor de Apoio Contábil e Financeiro têm por 
finalidade realizar os serviços de controle das operações contá-
beis, financeiras e patrimoniais da Secretaria Municipal de Saúde 
e, especificamente:

a) acompanhar e monitorar as receitas e despesas da Secretaria 
Municipal de Saúde;

b) acompanhar o Sistema de Informação Orçamentária, do Orça-
mento Público de Saúde- SIOPS;

c) controlar e regularizar os contratos e convênios:

d) conferir nos extratos bancários, os recebimentos e pagamentos 
efetuados nas contas da Secretaria Municipal de Saúde;

e) controlar a documentação e as vias bancárias referentes aos 
créditos e débitos, nas contas da Secretaria Municipal de Saúde;

f) apresentar o balancete;

g) acompanhar e avaliar os relatórios pertinentes; e

h) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção III

setor De períCIa méDICa oFICIal

Do méDICo perIto oFICIal e Da junta méDICa oFICIal

Art. 190. O Setor de Perícia Médica Oficial é um órgão ligado di-
retamente ao Departamento Administrativo e têm por finalidade 
comprovar a situação alegada mediante a necessidade de provas 
da ocorrência da incapacidade laborativa, caracterizar o estado 
de saúde ou doença, avaliando se o estado de saúde permite a 
permanência no trabalho ou exige o afastamento deste,definir a 
incompatibilidade da doença com a atividade a ser exercida pelo 
servidor, respeitar a boa técnica médica tendo o compromisso de 
examinar e avaliar todos os dados que lhe são apresentados uti-
lizando-os para fundamentar sua conclusão pelo deferimento ou 
não do pleito, cumprir a disciplina legal e administrativa, onde 
todas as conclusões periciais devem ser amparadas nos ditames 
legais e administrativos, familiarizado com o Estatuto, a Lei Or-
gânica, e com todas as normas e regulamentos vigentes, con-
cluir pela concessão ou não do benefício para legitimar os atos do 
Executivo perante os órgãos de Previdência, Tribunais de Contas 
e Controladoria, assim como servirá de amparo institucional nos 
casos de demandas judiciais contra o Município.

§1.º A designação do Médico Perito Oficial ou da Junta Médica 
Oficial para acompanhar cada caso específico dar-se-á mediante 
juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública 
Municipal.

§ 2.º São requisitos para o desempenho da função gratificada es-
pecial de Médico Perito Oficial ou da Junta Médica Oficial: 

I - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em nível superior em Medicina, fornecido por institui-
ção de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
- MEC; e

II - registro no Conselho Regional de Medicina. 
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as seguintes atribuições:

a) coordenar, controlar, avaliar e supervisionar as atividades de 
manutenção e conservação das ambulâncias;

b) promover o controle das ambulâncias à disposição do Depar-
tamento, no que se refere aos horários e destinos dos pacientes;

c) controlar de fiscalizar o estado de conservação das ambulân-
cias, à disposição do Departamento, bem como a documentação 
obrigatória das mesmas;

d) elaborar escala mensal de viagens;

e) supervisionar os serviços de controle do transporte oficial a 
cargo da Secretaria;

f) montar e organizar os plantões mensais dos motoristas partici-
pantes do Programa da Central de Ambulâncias;

g) monitorar a permanência dos motoristas de plantão no local 
de trabalho;

h) suprir eventuais situações de emergência;

i) disponibilizar condições satisfatórias de funcionamento da Cen-
tral de Ambulância; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção VII

Do Departamento munICIpal De aGenDamento – Dma

Art. 194. O Departamento Municipal de Agendamento é um órgão 
ligado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e têm como 
finalidade planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o pro-
cesso de agendamento de consultas e exames, dentro e fora do 
Município. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento Municipal de Agenda-
mento a execução das seguintes atribuições: 

a) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo de 
agendamento de consultas e exames, dentro e fora do Município;

b) acompanhar e coordenar o atendimento dos munícipes no pro-
grama de medicamento de alto custo, responsabilizando-se pela 
busca, guarda e entrega desses medicamentos ao paciente devi-
damente cadastrado e acompanhado pelo programa;

c) articular-se com as equipes de PSF e unidades do interior, ga-
rantindo o agendamento dos moradores dessas comunidades, 
sem necessidade de deslocamento de pacientes e/ou familiares;

d) manter organizado cadastro de pacientes e arquivo de prontu-
ário único para facilitar e uniformizar informações e atendimento 
de todos os pacientes;

e) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a pro-
gramação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas 
pelas três esferas de governo;

f) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com gestor municipal no planejamento e execução das 
políticas de saúde;

g) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 
pactuados nas três esferas de governo, no que se refere ao setor;

h) gerenciar a implantação e manutenção do cartão Sistema Único 
de Saúde - SUS; e

i) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e àque-
las solicitadas pela chefia imediata.

Art. 195.Compete ainda ao Departamento de Agendamento Muni-
cipal a execução dos seguintes serviços:

I - Serviços de Triagem e Sumário;

II - Serviços de Marcação de Consultas e Cartão Sistema Único de 

a) organizar escala de motoristas para realização de viagens com 
pacientes para fora do Município;

b) organizar escala de motoristas para plantão de ambulâncias;

c) controlar o consumo de combustíveis, reparos, consertos dos 
veículos da saúde;

d) autorizar o controle dos gastos com combustível, óleo lubrifi-
cantes, assim como outras despesas de veículos;

e) organizar e atualizar os documentos dos veículos e habilitação 
dos motoristas;

f) aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito aos mo-
toristas infratores;

g) analisar e tomar as providências necessárias em todos os casos 
de reclamação quanto ao atendimento feito aos munícipes;

h) realizar atividades de conservação, manutenção, distribuição 
dos veículos de acordo com as necessidades de cada um e dispo-
nibilidade da frota;

i) a proposição para recolhimento de sucata de veículos ou peças 
consideradas inaproveitáveis;

j) tomada de providências para preparação de veículos ou peças 
em oficinas especializadas;

k) preparar relatórios mensais referentes viagens executadas, 
bem como consumo de combustível, utilizando o software con-
trole de frotas;

l) controlar e preparar relatório de diárias e pernoite dos moto-
ristas;

m) execução de outras atividades correlatas. 

n) coordenar, controlar, avaliar e supervisionar as atividades de 
transporte, manutenção e conservação dos equipamentos dos ser-
viços de saúde;

o) responsabilizar-se pelos serviços de manutenção, limpeza, pe-
quenos reparos e conservação de móveis e equipamentos da Se-
cretaria;

p) providenciar os serviços de manutenção dos equipamentos da 
Secretaria;

q) promover o controle dos veículos à disposição da Secretaria, no 
que se refere a horário, destino e atividades diárias;

r) controlar e fiscalizar o estado de conservação dos veículos à 
disposição da Secretaria, bem como a documentação obrigatória 
destes veículos;

s) controlar a frequência e a produção mensal dos servidores e 
veículos;

t) elaborar escala mensal de serviços, com orientação dos respon-
sáveis por estes serviços;

u) controlar férias, folgas e horas-extras dos servidores;

v) planejar e coordenar cursos de capacitação; e

w) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata.

Art. 192. Compete ainda ao Departamento de Transporte em Saú-
de a execução dos seguintes serviços:

I - Serviços de Central de Ambulância.

subseção ÚnICa

serVIços De Central De ambulânCIa

Art. 193. Os Serviços de Central de Ambulância subordinados di-
retamente ao Departamento de Transporte em Saúde e têm como 
finalidade organizar, supervisionar e controlar as atividades relati-
vas às ambulâncias no transporte de pacientes.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Central de Ambulância 
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d) prestar assistência em situação de emergência e calamidade;

e) acompanhar o desenvolvimento de programas educacionais em 
saúde;

f) participar do processo de vigilância epidemiológica e sanitária;

g) garantir a oferta de exames laboratoriais;

h) efetuar atendimento radiológico;

i) traçar perfil e definir metas de sua área de abrangência;

j) acompanhar a execução de metas de sua responsabilidade;

k) controlar consultas e vagas; e

l) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção VIII

Do Departamento De aGentes ComunItárIos De saÚDe

e saÚDe Da FamílIa.

Art. 199. O Departamento de Agentes Comunitários de Saúde e 
Saúde da Família é um órgão ligado diretamente à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e têm como finalidade reorganizar a oferta de 
serviços realizados dentro e fora das unidades básicas da saúde 
da família.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Saúde da Família 
e Agentes Comunitários de Saúde:

a) conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, 
com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas;

b) identificar os problemas de saúde e as situações de risco mais 
comuns, a que a população está exposta;

c) elaborar, com a participação da comunidade, um plano local 
para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colo-
cam em risco a saúde;

d) executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os 
procedimentos de vigilância Sanitária e Controle de Endemias e 
Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, nas diferentes 
fases do ciclo de vida; 

e) valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação 
de vínculo de confiança, de afeto e de respeito;

f) realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento;

g) resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica;

h) garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um 
sistema de referência e contra-referência para os casos de mais 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;

i) prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à 
demanda de forma contínua e racionalista;

j) coordenar, participar e/ou organizar grupos de educação para 
a saúde;

k) promover ações intersetoriais e parcerias com organizações for-
mais e informais existentes na comunidade, para o enfretamento 
conjunto dos problemas identificados;

l) fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade 
conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais;

m) incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade 
no Conselho Municipal de Saúde;

n) auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;

o) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas;

p) planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as ações do 
Programa de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, 
de acordo com as normas e orientações do Ministério da Saúde e 

Saúde - SUS; e

III - Serviços de Especialidades.

subseção I

Dos serVIços De trIaGem e sumárIo

Art. 196. Os Serviços de Triagem e Sumário vinculados direta-
mente ao Departamento de Agendamento Municipal e têm por 
finalidade realizar, cadastrar, entrevistar e avaliar a população hi-
possuficiente usuária dos serviços Municipal de Saúde.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Triagem e Sumário a 
realização das seguintes atribuições: 

a) realizar sumário social para verificação da situação econômico-
social do usuário;

b) triar o usuário para verificação da necessidade de atendimento;

c) realizar montagem de processo para medicação e exames de 
alto custo - TFD - Tratamento Fora do Domicílio; e

d) exercer atividades correlatas às suas atribuições e àquelas soli-
citadas pela chefia imediata.

subseção II

Dos serVIços De marCação De Consultas e Cartão sus

Art. 197. Os Serviços de Marcação de Consultas e Cartão Siste-
ma Único de Saúde - SUS ligados diretamente ao Departamento 
Municipal de Agendamento e têm como finalidade contribuir para 
reorientação do modelo assistencial a partir da Atenção Básica, em 
conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Parágrafo único. Aos Serviços de Marcação de Consultas e Cartão 
Sistema Único de Saúde - SUS compete a execução das seguintes 
atribuições:

a) realizar agendamento de exames e consultas em outros centros 
mais especializados;

b) orientar o usuário em relação aos horários e locais das consul-
tas agendadas;

c) emitir relatório das consultas agendadas;

d) verificar a demanda reprimida para planejamento das ações;

e) digitar os dados dos usuários para emissão do número e cartão 
SUS;

f) organizar relatórios dos usuários cadastrados e verificar incon-
sistências; 

g) pesquisar via banco de dados, cadastro do usuário; e

h) exercer atividades correlatas às suas atribuições e àquelas soli-
citadas pela chefia imediata.

subseção III

Dos serVIços De espeCIalIDaDes

Art. 198. Os Serviços de Especialidades ligados diretamente ao 
Departamento Municipal de Agendamento e têm como finalidade 
prestar assistência integral à saúde dos munícipes, segundo cada 
especialidade, e manter informações na área de saúde.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Especialidades a execu-
ção das seguintes atribuições:

a) assegurar consultas médicas em função do perfil epidemiológi-
co da população;

b) efetuar controle de consultas e vagas, para agendamento;

c) identificar as necessidades do Município;
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i) exercer outras atribuições relacionadas com problemas educa-
cionais e que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal; 

j) cumprir as diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos 
Pela Educação, instituído pelo Ministério da Educação, nos termos 
do Decreto Federal N.º 6.094 de 24 de abril de 2007; 

k) estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados 
concretos a atingir; 

l) ampliar as possibilidades de permanência do educando sob a 
responsabilidade da Escola para além da jornada regular; 

m) promover a educação infantil;

n) manter o programa de alfabetização de jovens e adultos; 

o) zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, 
garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos 
conselhos de controle social; 

p) promover a gestão participativa na rede de ensino; e 

q) firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando à me-
lhoria da infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos edu-
cativos.

Art. 202. A Secretaria Municipal da Educação, além do Gabinete do 
Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços: 

I - Assessoria Especial Adjunta;

II - Departamento de Administração em Educação; 

III - Departamento de Suporte Técnico Pedagógico; 

IV - Departamento de Informática na Educação; e

V - Departamento de Educação do Campo.

seção I

Da assessorIa espeCIal aDjunta

Art. 203.A Assessoria Especial Adjunta ligada diretamente a Secre-
taria Municipal de Educação visa auxiliar na promoção da melhoria 
da qualidade de ensino do Município.

Parágrafo único. Compete à Assessoria Especial Adjunta a execu-
ção das seguintes atribuições: 

a) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secre-
taria; 

b) coordenar as atividades de infra-estrutura necessários ao fun-
cionamento regular da rede de ensino; 

c) assessorar o Secretário Municipal de Educação e o Prefeito Mu-
nicipal na definição da política educacional do Município; e 

d) exercer outras atribuições relacionadas com problemas educa-
cionais e que lhe forem determinadas pelo Secretário Municipal de 
Educação e pelo Prefeito Municipal.

seção II

Do Departamento De aDmInIstração em eDuCação

Art. 204. O Departamento de Administração em Educação é um 
órgão ligado diretamente à Secretaria Municipal de Educação e 
têm por finalidade elaborar, avaliar, integrar e gerenciar as ativi-
dades relativas aos serviços de expediente, pessoal, materiais e 
outros necessários ao bom funcionamento da Secretaria. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Administração em 
Educação:

a) elaborar um plano de ação, para coordenar, acompanhar e con-
trolar as atividades das Seções e dos Departamentos;

b) acompanhar e controlar a execução das atividades e respon-
sabilidades de natureza administrativa e financeira da Secretaria;

da Coordenação Estadual do Programa;

q) manter cadastro atualizado de todas as famílias acompanha-
das, conforme legislação em vigor;

r) atualizar, mensalmente, o banco de dados do PSF/PACS, repas-
sando as informações ao Setor de Faturamento para registro de 
produção;

s) articular-se com demais Setores da Secretaria para garantia 
maior resolutividade e melhores resultados na elevação dos indi-
cadores da saúde do Município, fortalecendo o trabalho de preven-
ção e promoção da saúde dos munícipes;

t) planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as ações do 
SISVAN do Município;

u) articular-se com demais Programas de Saúde desenvolvidos, 
fortalecendo e ampliando as ações e resultados destes Programas;

v) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 
programação anual de metas e indicadores realizados pelas três 
esferas de governo;

w) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, cola-
borando com a gestor municipal na programação e execução das 
políticas de saúde; e

x) exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata.

Art. 200. O Departamento de Saúde da Família e Agentes Comu-
nitários de Saúde terá a gestão de suas atividades coordenada, 
orientada, dirigida e realizada através dos seguintes serviços:

I - Serviços do Programa de Planejamento Familiar.

Parágrafo único. As ações e Serviços do Programa de Planejamen-
to Familiar serão executados e controlados de acordo com a Lei 
Federal n.º 9.263 de 12/01/1996. 

Capítulo III

Da seCretarIa munICIpal De eDuCação

Art. 201. A Secretaria Municipal de Educação é um órgão direta-
mente vinculado ao Chefe do Poder Executivo Municipal e têm por 
finalidade exercer, orientar e coordenar as atividades do ensino da 
Educação Básica, garantir o pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, assegurar a democratização e o padrão de qualidade 
do ensino. 

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Educação a 
execução das seguintes atividades: 

a) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculadas a prazos e políticas para a sua execução; 

b) promover à viabilização da execução da política de educação 
para crianças, adolescentes e adultos, na modalidade regular; 

c) promover a melhoria da qualidade de ensino, considerando 
suas dimensões pedagógicas e política; 

d) coordenar as atividades de infra-estrutura relativas a materiais, 
prédios, equipamentos e de recursos humanos necessários ao fun-
cionamento regular da rede de ensino; 

e) promover a execução do Plano Educacional do Município; 

f) organizar, administrar, executar e coordenar as atividades da 
Educação Básica no âmbito municipal, observando-se a Legislação 
Federal e Legislação Estadual pertinentes; 

g) assessorar o Prefeito Municipal na definição da política educa-
cional do Município e na elaboração de acordos e convênios com 
os governos Federal e Estadual, que visem à obtenção de recursos 
e de colaboração técnica; 

h) encaminhar aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal, os 
alunos necessitados de assistência médico-odontológica e social; 
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subseção II

Dos serVIços setorIal De reCursos humanos

Art. 207. Os Serviços Setoriais de Recursos Humanos, ligados dire-
tamente ao Departamento de Administração em Educação e têm 
por finalidade promover e controlar a gestão de pessoas.

Parágrafo único. Compete aos Serviços Setoriais de Recursos Hu-
manos:

a) assessorar as Unidades Escolares de ensino dando apoio técni-
co e oferecendo subsidio ao melhor desempenho do pessoal que 
atuará nestas unidades;

b) controlar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da edu-
cação;

c) participar do processo de seleção de pessoal, detalhando quali-
ficação e quantificação dos servidores pretendidos;

d) controlar a frequência dos servidores;

e) controlar a escala de férias dos servidores do magistério;

f) organizar o quadro de Guardas Patrimoniais das escolas, a es-
cala de trabalho e a carga horária;

g) orientar os Guardas Patrimoniais quanto a condução dos traba-
lhos e defesa do patrimônio público municipal; e

h) desempenhar outras atividades correlatas.

subseção III

Dos serVIços De CapaCItação

Art. 208. Os Serviços de Capacitação diretamente subordinados 
ao Departamento de Administração em Educação e têm por fina-
lidade promover, planejar e executar o plano de capacitação do 
quadro do magistério integrante da Secretaria.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Capacitação além de 
outras atribuições:

a) analisar e programar as reais necessidades de capacitação dos 
profissionais;

b) acompanhar e/ou ministrar programas de capacitação dos pro-
fissionais;

c) assegurar a obtenção de resultados quantitativos e qualitati-
vos, previstos em programas e projetos que visem a melhoria do 
ensino;

d) estimular o crescimento profissional, visando a elevação do ín-
dice de produtividade escolar;

e) acompanhar a evolução dos resultados dos cursos de capaci-
tação;

f) controlar os cursos de capacitação realizados e envolver servi-
dores com potencial para atuar como multiplicadores;

g) orientar os profissionais sobre as possibilidades de utilização de 
recursos pedagógicos disponíveis;

h) propor alternativas que viabilizem uma melhor exploração dos 
recursos pedagógicos existentes; e

i) manter organizado o acervo de recursos pedagógicos.

subseção IV

Dos serVIços De remoção e InGresso

Art. 209. Os Serviços de Remoção e Ingresso diretamente ligados 
ao Departamento de Administração em Educação e têm por fina-
lidade controlar e acompanhar a movimentação de pessoas no 
âmbito da Unidade.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Remoção e Ingresso:

c) avaliar o desempenho funcional das atividades de apoio à edu-
cação municipal;

d) integrar as atividades das seções;

e) gerenciar as atividades relativas às finanças, pessoal, materiais 
e outros afins; e

f) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 205. As atividades do Departamento de Administração em 
Educação serão ainda executadas através dos seguintes Serviços 
e Setor:

I - Serviços de Controle Orçamentário, Financeiro e Convênios;

II - Serviços Setorial de Recursos Humanos;

III - Serviços de Capacitação;

IV - Serviços de Remoção e Ingresso;

V - Serviços de Almoxarifado Setorial de Educação;

VI - Serviços de Controle de Transporte; e

VII - Setor de Alimentação e Nutrição.

subseção I

Dos serVIços De Controle orçamentárIo, FInanCeIro e ConVênIos

Art. 206. Os Serviços de Controle Orçamentário, Financeiro e Con-
vênios estão diretamente ligados ao Departamento de Administra-
ção em Educação e têm por finalidade a execução e o controle dos 
serviços orçamentários, financeiros e de convênios.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Controle Orçamentário, 
Financeiro e Convênios a execução das seguintes atividades:

a) supervisionar a prestação de contas de serviços contratados e 
conveniados da rede municipal de educação:

b) controlar a prestação de contas que se relacionam direta ou 
indiretamente com a educação;

c) controlar e avaliar a execução de contas de serviços prestados 
quanto aos convênios firmados; 

d) efetuar controle das contas a pagar aos contratados e con-
veniados baseado em informações sobre qualidade dos serviços 
efetuados, informando ao órgão competente, quando observadas 
irregularidades;

e) solicitar auditoria de contas a Procuradoria Geral do Município, 
na ocorrência de irregularidades;

f) controlar a execução financeira das atividades e programas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, elaborando a presta-
ção de contas aos órgãos financiadores;

g) compilar dados para a proposta orçamentária da Secretaria, 
encaminhando-os à Secretária Municipal de Planejamento e à Se-
cretaria Municipal de Finanças;

h) supervisionar a execução e o controle orçamentário e financeiro 
da Secretaria;

i) solicitar e controlar os adiantamentos para a Secretaria em for-
mulário específico, indicando a dotação orçamentária e encami-
nhar prestação de contas;

j) identificar, acompanhar e controlar os serviços de manutenção e 
preservação da rede física escolar municipal; e

k) desempenhar outras atividades correlatas.
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dos veículos;

f) autorizar saídas extraordinárias de veículos;

g) programar a utilização de veículos;

h) controlar a quantidade de horas-extras de motoristas, visando 
otimizar o aproveitamento da mão-de-obra disponível;

i) elaborar a planilha de viagens constando: os horários, itinerá-
rios, quilometragem a ser percorrida, quantitativo de viagens e 
demais informações necessárias à instrução do processo de con-
tratação de serviços de transporte de escolares; 

j) controlar a frota de veículos terceirizados destinados ao trans-
porte escolar;

k) controlar, fiscalizar e providenciar a substituição de veículos de 
transporte de estudantes que apresentem problemas mecânicos 
ou outros;

l) registrar ocorrências dos serviços terceirizados de transporte 
escolar;

m) controlar a quantidade de viagens, os itinerários, a quilometra-
gem percorrida e o desempenho dos veículos terceirizados;

n) zelar para que todos os veículos da Secretaria transitem com a 
respectiva documentação legal; e

o) controlar a existência e as condições de uso dos equipamentos 
obrigatórios dos veículos da Secretaria.

subseção VII

Do setor De alImentação e nutrIção

Art. 212. O Setor de Alimentação e Nutrição vinculado diretamente 
ao Departamento de Administração em Educação e têm por finali-
dade avaliar, controlar e distribuir a merenda escolar do Município.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Merenda Escolar a execu-
ção das seguintes atividades: 

a) desenvolver pesquisas de produtos e gêneros alimentícios a se-
rem utilizados nos serviços de alimentação escolar, considerando 
qualidade, valor nutricional, sazonalidade e custo;

b) processar e acompanhar a obtenção de gêneros alimentícios 
e produtos necessários ao fornecimento de alimentação escolar;

c) escolher gêneros alimentícios e estabelecer critérios nutricionais 
e de saúde;

d) providenciar a aquisição de gêneros alimentícios;

e) efetuar o controle da qualidade dos gêneros alimentícios;

f) requisitar, distribuir e controlar os produtos alimentícios destina-
dos às Unidades Escolares da rede municipal de ensino;

g) analisar e estudar o valor nutritivo dos alimentos a serem utili-
zados na confecção de alimentação escolar;

h) elaborar cardápios balanceados e de baixo custo, buscando as-
segurar um padrão elevado de alimentação, conforme recomen-
dações nutricionais;

i) manter mapa de distribuição dos produtos alimentícios às Uni-
dades Escolares da rede municipal de ensino;

j) coordenar a elaboração de programas de alimentação e nutri-
ção;

k) incentivar e promover ações de combate ao desperdício;

l) participar de reuniões, encontros, seminários e outros eventos 
relativos ao Programa de Merenda Escolar;

m) promover o treinamento e atualização do pessoal envolvido no 
preparo da Merenda Escolar;

n) controlar estoques existentes no depósito e nas escolas;

o) elaborar o mapa de controle da Merenda Escolar;

a) elaborar e manter atualizado o inventário dos profissionais de 
educação, controlar o quadro de servidores, visando à administra-
ção e controle das movimentações internas e vagas de pessoal;

b) manter controle permanente sobre as movimentações e o qua-
dro pessoal da Secretaria;

c) elaborar periodicamente relatórios sobre a posição de servido-
res em cada área da Secretaria;

d) controlar a quantidade de servidores afastados e/ou transferidos;

e) fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servi-
dores; e

f) desempenhar outras atividades correlatas. 

subseção V

Dos serVIços De almoxarIFaDo setorIal De eDuCação

Art. 210. Os Serviços de Almoxarifado Setorial de Educação direta-
mente vinculado ao Departamento de Administração em Educação 
e têm por finalidade coordenar as atividades de entrada e distri-
buição dos bens de consumo e de equipamentos da Secretaria.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Almoxarifado Setorial 
de Educação:

a) elaborar a previsão de compras objetivando suprir as necessi-
dades das diversas unidades da Secretaria;

b) requisitar as compras utilizando formulário próprio;

c) receber e conferir os materiais e produtos requisitados;

d) registrar, classificar e armazenar o material em estoque;

e) controlar o ponto de reposição de estoques de materiais e pro-
dutos;

f) realizar inventários periódicos dos materiais;

g) controlar de forma sistemática os estoques existentes, visando 
a integridade dos controles internos;

h) efetuar o controle de entrada e saída de materiais e produtos, 
quando do fornecimento a diversas unidades da Secretaria;

i) elaborar mensalmente o mapa de consumo, encaminhando-o à 
Secretaria;

j) zelar pela guarda, conservação e registro dos materiais e equi-
pamentos;

k) providenciar o recolhimento do material inservível, dando as 
“baixas” necessárias; e

l) desenvolver outras atividades correlatas.

subseção VI

Dos serVIços De Controle De transporte

Art. 211. Os Serviços de Controle de Transportes estão diretamen-
te ligados ao Departamento de Administração em Educação e têm 
por finalidade coordenar, acompanhar e planejar as atividades e 
necessidades do transporte escolar e demais veículos da Secreta-
ria, promovendo sua regular manutenção e controle.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Controle de Transpor-
tes:

a) coordenar e controlar os serviços de transporte da Secretaria;

b) coordenar serviços de manutenção e reparos dos veículos da 
Secretaria;

c) providenciar a execução dos serviços de lavagem, lubrificação 
e borracharia;

d) providenciar o abastecimento de combustível dos veículos;

e) coordenar e supervisionar a guarda, o controle e a operação 
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q) coordenar e acompanhar o trabalho pedagógico e didático de-
senvolvido nas unidades escolares, observando a proposta peda-
gógica e o plano de trabalho estabelecido;

r) prover o quadro de professores, pessoal administrativo e recur-
sos institucionais, necessários ao bom desempenho dos trabalhos 
nas escolas municipais;

s) acompanhar as atividades das escolas, visando assegurar 
o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidos, bem 
como, as disciplinas incluídas nos currículos; e

t) desempenhar outras atividades correlatas as suas atribuições.

Art. 214. As atividades do Departamento de Suporte Técnico-Pe-
dagógico serão executadas através dos seguintes Setores e Ser-
viços:

I - Setor de Educação Infantil; 

II - Setor de Ensino Fundamental;

III - Serviços de Direção da Educação Infantil e do Ensino Funda-
mental;

IV - Serviços de Educação de Jovens e Adultos; 

V - Serviços de Educação Inclusiva;

VI - Serviços de Apoio Curricular; 

VII - Serviços de Formação Continuada; e

VIII - Setor de Avaliação e Verificação Escolar.

subseção I

Do setor De eDuCação InFantIl

Art. 215. O Setor de Educação Infantil vinculado diretamente ao 
Departamento Técnico Pedagógico e têm por finalidade orientar, 
acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas na Educação In-
fantil, garantindo a execução das políticas educacionais e a forma-
ção sistemática dos profissionais com atividades predominante-
mente pedagógicas.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Educação Infantil a execu-
ção das seguintes atividades:

a) acompanhar e assessorar a ação pedagógica na Educação In-
fantil;

b) programar, acompanhar e avaliar atividades sistemáticas de for-
mação dos profissionais da educação na Educação Infantil:

c) estruturar propostas de formação em serviço;

d) acompanhar a ação de formação em serviço;

e) incentivar experiências inovadoras;

f) promover a seleção e análise de materiais didáticos e recursos 
tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino-apren-
dizagem;

g) elaborar planos de trabalhos, segundo a proposta pedagógica 
municipal;

h) promover o controle e acompanhamento pedagógico com visi-
tas sistemáticas às Escolas de Educação Infantil;

i) analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáti-
cos e bibliográficos necessários à transformação das salas da edu-
cação infantil em contextos que estimulem e desafiem as crianças 
na busca do conhecimento;

j) planejar ações integradas com os demais órgãos da Secretaria, 
considerando objetivos comuns, com o intuito de racionalizar es-
forços administrativos, financeiros e pedagógicos; 

k) supervisionar as atividades docentes de maneira a lhes conferir, 
unidade a adaptabilidade para que de forma eficaz, as escolas 
alcancem seus objetivos; 

p) supervisionar as Escolas, verificando as condições dos depósi-
tos, dos gêneros alimentícios e a qualidade do armazenamento;

q) elaborar e executar o Plano de Orientação aos diretores e me-
rendeiras;

r) realizar a testagem sobre a aceitação dos alimentos pelos alu-
nos;

s) acompanhar as condições de higiene e limpeza do local e dos 
funcionários envolvidos no preparo da alimentação escolar; e

t) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções.

seção III

Do Departamento De suporte téCnICo-peDaGÓGICo

Art. 213. O Departamento de Suporte Técnico Pedagógico é um 
órgão ligado diretamente a Secretaria Municipal de Educação e 
têm por finalidade coordenar, repensar, ampliar, promover e imple-
mentar ações de ensino-aprendizagem na educação, como forma-
ção de cidadão e sua inserção participativa na comunidade. 

Parágrafo único.Compete ao Departamento de Suporte Técnico
-Pedagógico promover a melhoria da qualidade de ensino, consi-
derando suas dimensões pedagógicas e política e, especificamen-
te:

a) estabelecer bases e diretrizes metodológicas para elaboração e 
reconstrução dos currículos de ensino da educação básica;

b) estimular o crescimento profissional do professor, visando a 
elevação do índice da produtividade escolar;

c) acompanhar os trabalhos do corpo docente visando a adequa-
ção da metodologia e dos currículos de ensino à proposta filosófi-
ca, política e epistemológica da Secretaria;

d) orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas das 
Unidades Escolares da rede municipal de ensino conforme as po-
líticas educacionais;

e) promover a elaboração e a execução de programas recreativos 
e desportivos junto às Unidades Escolares da rede municipal de 
ensino;

f) promover a elaboração do calendário escolar anual e assegurar 
sua divulgação e cumprimento, de acordo com a legislação em 
vigor;

g) promover a seleção do material didático-pedagógico a ser ado-
tado pelas Unidades Escolares da rede municipal de ensino;

h) promover a manutenção atualizada dos registros dos alunos;

i) promover, mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoa-
mento e atualização dos profissionais da rede municipal de ensino, 
em conjunto com os serviços de Recursos Humanos;

j) coordenar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação;

k) ampliar o universo do educando para além da escola, integran-
do família e comunidade;

l) promover eventos, cursos, seminários e outros, de atualização 
pedagógica;

m) avaliar a qualidade da educação básica da rede municipal de 
ensino, gerando informações que subsidiem a formulação e a im-
plementação de políticas e ações educacionais;

n) identificar no conjunto dos conteúdos curriculares aspectos que 
demandem necessidades de redirecionamentos ou implementação 
de medidas de intervenção;

o) subsidiar os gestores da rede de ensino, nos diversos níveis, na 
tomada de decisões relativas ao planejamento e ao desenvolvi-
mento da educação básica;

p) implementar a pesquisa educacional e o planejamento estra-
tégico;
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Infantil e do Ensino Fundamental a execução das seguintes ati-
vidades:

a) coordenar e avaliar a execução das atividades de ensino da 
unidade escolar de Educação Infantil e do Ensino Fundamental;

b) implementar, no âmbito da unidade escolar, o Plano Municipal 
de Educação, no que concerne a objetivos, metas e procedimentos 
pedagógicos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental;

c) avaliar os níveis de desempenho pedagógico e de gestão da 
unidade escolar;

d) implementar o planejamento estratégico e participativo na uni-
dade escolar;

e) estimular e criar uma ambiência cultural na unidade escolar;

f) promover a integração da escola à comunidade e vice-versa;

g) criar o Conselho Escolar da unidade educacional; e

h) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção IV

Dos serVIços De eDuCação De joVens e aDultos

Art. 218. Os Serviços de Educação de Jovens e Adultos estão li-
gados ao Departamento de Suporte Técnico-Pedagógico, compe-
tindo-lhe o desenvolvimento, a coordenação, a elaboração, imple-
mentação e avaliação do plano de trabalho, programas e projetos, 
que concretizem a política de educação de jovens e adultos. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Educação de Jovens e 
Adultos:

a) coordenar a aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que 
estimulem e desafiem os alunos na busca dos conhecimentos;

b) planejar ações, integradas com os demais órgãos da Secretaria, 
considerando objetivos comuns, com o intuito de racionalizar es-
forços administrativos, financeiros e pedagógicos;

c) avaliar os índices de aprovação, reprovação e evasão apresen-
tados pelas unidades escolares, para tomada de decisão político
-pedagógica;

d) analisar dados e informações sobre demanda manifesta para a 
educação de jovens e adultos;

e) criar condições que assegurem a permanência do aluno na es-
cola;

f) propiciar apoio técnico-pedagógico diferenciado;

g) integrar a comunidade nas ações da escola;

h) promover o acompanhamento, controle e avaliação do desem-
penho dos alunos, com possibilidades de aceleração dos estudos, 
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

i) desenvolver programas e projetos específicos de iniciativa do 
Governo Federal e do Governo Estadual, para redução do índice 
de analfabetismo no Município; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção V

Dos serVIços De eDuCação InClusIVa

Art. 219. Os Serviços de Educação Inclusiva ligados diretamente 
ao Departamento de Suporte Técnico-Pedagógico e têm por ob-
jetivo a participação da formulação, implementação, coordenação 
e avaliação da política de educação inclusiva para pessoas que 
apresentam necessidades educacionais especiais. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Educação Inclusiva:

a) participar e coordenar a elaboração, execução e avaliação 
dos planos de trabalho, programas e projetos que concretizem a 

l) promover o bom relacionamento humano entre os membros da 
escola e da comunidade em geral; e

m) desempenhar outras atividades correlatas.

subseção II

Do setor Do ensIno FunDamental

Art. 216. O Setor de Ensino Fundamental vinculado diretamente 
ao Departamento de Suporte Técnico Pedagógico e têm por fina-
lidade viabilizar a execução da política de educação para crianças, 
jovens e adultos no âmbito das unidades escolares municipais.

Parágrafo único. Compete ao Setor de Ensino Fundamental:

a) elaborar planos de trabalhos, segundo a proposta pedagógica e 
o calendário escolar vigente;

b) orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas das 
escolas de ensino fundamental, com vistas a garantir a execução 
das políticas educacionais estabelecidas pela legislação vigente;

c) acompanhar e avaliar as atividades sistemáticas do processo 
ensino-aprendizagem e de formação dos profissionais de educa-
ção visando, o seu desenvolvimento;

d) incentivar e divulgar experiências inovadoras;

e) promover a seleção e análise de materiais didáticos e recursos 
tecnológicos para apoiar as atividades do processo ensino-apren-
dizagem;

f) acompanhar e subsidiar o Conselho do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação Básica - FUNDEB;

g) elaborar documentos com informações legais, administrativas 
e pedagógicas que subsidiem as Unidades Escolares da rede mu-
nicipal de ensino quanto ao funcionamento da vida escolar dos 
alunos;

h) analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didá-
ticos e bibliográficos necessários a transformação das salas de au-
las em contexto que estimulem, instinguem e desafiem os alunos 
na busca do conhecimento;

i) avaliar os índices de aprovação, reprovação e evasão apresen-
tada pelas unidades escolares, para tomadas de decisões político
-pedagógicas;

j) promover o controle e acompanhamento pedagógico com visitas 
sistemáticas às escolas de ensino fundamental;

k) avaliar sistematicamente o desempenho dos profissionais de 
educação, objetivando a garantia da qualidade do ensino;

l) elaborar, executar e coordenar planos e programas esportivos 
e recreativos para o desenvolvimento em suas diversas modali-
dades;

m) realizar ao final de cada ano letivo uma avaliação das ativi-
dades, mostrando estatisticamente o aproveitamento dos alunos, 
analisando os motivos que conduziram ao respectivo resultado, 
visando reformulações necessárias;

n) Propor diretrizes e normas que norteiem a prática da realização 
de avaliação e da verificação escolar, no ensino fundamental; e

o) desempenhar outras atividades correlatas.

subseção III

serVIços De DIreção Da eDuCação InFantIl e Do ensIno FunDamental

Art. 217. Os Serviços de Direção da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental estão vinculados diretamente aos Setores de Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental e têm por finalidade exercer as 
funções de Direção nas Unidades de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental do Município.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Direção da Educação 
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b) buscar parcerias junto a instituições para ofertas de cursos de 
aperfeiçoamento, formação continuada, graduação e pós-gradu-
ação;

c) articular ações de formação junto às várias equipes técnico-pe-
dagógicas;

d) coordenar o planejamento e acompanhar a execução da análise 
dos indicadores da qualidade da educação junto às comunidades 
escolares;

e) sistematizar estudos periódicos com gestores das escolas mu-
nicipais, a fim de proporcionar trocas de experiências e garantir 
momentos para ação-reflexão-ação no que diz respeito à gestão 
escolar;

f) organizar e reestruturar o ensino de informática educativa no 
município;

g) acompanhar a implantação dos laboratórios de informática para 
o desenvolvimento de projetos pedagógicos;

h) coordenar o processo de operacionalização das ações voltadas 
para a gestão democrática das unidades escolares da educação 
básica;

i) exercer o papel de interlocutor entre as escolas e Secretaria;

j) coordenar a elaboração e análise do PDE - Plano de Desenvolvi-
mento da Educação e a proposta pedagógica das escolas; e

k) efetuar pesquisas, junto aos diversos órgãos da Secretaria, a 
fim de identificar as reais necessidades de formação de profissio-
nais.

subseção VIII

Do setor De aValIação e VerIFICação esColar

Art. 222. O Setor de Avaliação e Verificação Escolar ligado dire-
tamente ao Departamento de Suporte Técnico-pedagógico e têm 
por finalidade a organização e execução dos serviços de escritu-
ração, levantamento de dados, documentação e arquivo escolar, 
bem como de garantir o fluxo de documentos e informações ne-
cessários aos processos administrativos e pedagógicos das Unida-
des Escolares.

Parágrafo único. Ao Setor de Avaliação e Verificação Escolar com-
pete o desenvolvimento das seguintes atribuições:

a)coordenar, organizar e responder pelo expediente, pela escritu-
ração e documentação;

b) manter atualizados os registros de mapas e frequência dos alu-
nos;

c) comunicar à coordenação pedagógica os casos de alunos que 
necessitam de regularizar sua vida escolar seja quanto à falta 
de documentação, necessidade de complementação curricular e 
outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos 
pela legislação em vigor;

d) organizar e orientar a escrituração do diário de classe;

e) responsabilizar-se pela incineração de documentos, juntamente 
com os diretores das unidades escolares;

f) manter os arquivos organizados, de modo a segurar a apresen-
tação dos documentos;

g) controlar a entrada e saída da documentação relativa aos en-
cargos de sua responsabilidade, zelando pela boa organização e 
arquivamento;

h) organizar os serviços do setor, concentrando nele toda escritu-
ração escolar dos estabelecimentos de ensino, zelando pela segu-
rança e autenticidade da documentação;

i) manter-se atualizado quanto à legislação vigente relativa ao en-
sino e à escola;

j) atender ao público em assuntos referentes à documentação es-
colar e outras informações;

política de educação inclusiva do Município;

b) programar, executar e avaliar ações que permitam a oferta de 
serviços de apoio pedagógico especializado aos alunos que apre-
sentam necessidades educacionais especiais;

c) monitorar e acompanhar atividades de orientação pedagógica 
à educação inclusiva;

d) promover a integração dos trabalhos de educação inclusiva com 
os outros órgãos governamentais e instituições;

e) viabilizar o atendimento e acompanhamento das famílias de 
alunos portadores de necessidades educativas especiais;

f) garantir o acesso e permanência dos alunos que apresentam 
necessidades educativas especiais na rede regular de ensino;

g) implantar serviço de atendimento especializado nas escolas;

h) promover a formação continuada, orientação e acompanha-
mento de professores de apoio, equipe multiprofissionais e pro-
fissionais das escolas de educação infantil e ensino fundamental;

i) garantir o serviço de apoio pedagógico através de professor da 
educação especial, como suporte ao professor da classe comum, 
no atendimento de alunos que apresentam necessidades educa-
cionais especiais por deficiência; e

j) implantar sala de recursos para atendimento a alunos que apre-
sentam necessidades educacionais especiais por deficiência visu-
al e auditiva, garantindo equipamentos e materiais pedagógicos 
específicos para complementação e/ou suplementação curricular.

subseção VI

Dos serVIços De apoIo CurrICular

Art. 220. Os Serviços de Apoio Curricular vinculados ao Departa-
mento de Suporte Técnico-Pedagógico e têm por finalidade pro-
mover o aperfeiçoamento sistemático de plano político-pedagó-
gico e dos currículos escolares, adequando-os às determinações 
legais e à atualização pedagógica, científica e tecnológica.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Apoio Curricular espe-
cificamente:

a) realizar estudos, análises da prática pedagógica e debates per-
manentes com vistas ao aperfeiçoamento curricular, visando ao 
estabelecimento de conteúdos mínimos necessários a cada série;

b) difundir conhecimentos, nas áreas especificas, dando oportu-
nidade aos profissionais de educação a ampliarem seus conheci-
mentos;

c) providenciar e avaliar sistematicamente alterações e propostas 
curriculares do ensino de acordo com a proposta político-pedagó-
gica das Unidades Escolares;

d) aperfeiçoar e integrar as propostas curriculares de educação 
infantil e do ensino fundamental; e

e) desempenhar outras atividades correlatas as suas atribuições.

subseção VII

Dos serVIços De Formação ContInuaDa

Art. 221. Os Serviços de Formação Continuada ligados diretamen-
te ao Departamento de Suporte Técnico-pedagógico e têm por 
finalidade coordenar, buscar, articular e sistematizar as ações de 
desenvolvimento das ofertas de cursos de aperfeiçoamento, for-
mação continuada, graduação e pós-graduação.

Parágrafo único. Aos Serviços de Formação Continuada compete o 
desenvolvimento das seguintes atribuições:

a) coordenar a elaboração e implementação de projetos, progra-
mas, atividades específicas com ênfase na participação da comu-
nidade escolar;
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t) explorar os recursos técnicos oferecidos pelos equipamentos da 
sala de informática;

u) constituir um sistema educacional que estimule o desenvolvi-
mento de cidadãos com novas habilidades do fazer, do compreen-
der, do refletir e do inventar recursos para a melhoria tanto de sua 
própria vida quanto da comunidade em que vive;

v) possibilitar ao educando o desenvolvimento de sua capacida-
de de aprender a aprender, estimulando a sua autonomia através 
de projetos temáticos, multidisciplinares e interdisciplinares que 
tenham como fundamento o aprender fazendo, experimentando, 
criando e, além disso, construindo estratégias; e

w) desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 224. As atividades do Departamento de Informática na Educa-
ção serão ainda executadas através dos seguintes Serviços:

I - Serviços de informática nas escolas e nos laboratórios.

subseção ÚnICa

Dos serVIços De InFormátICa nas esColas e nos laboratÓrIos

Art. 225. Os Serviços de Informática nas Escolas estão diretamen-
te ao Departamento de Informática e têm por objetivo coordenar, 
planejar, acompanhar e capacitar os profissionais das secretarias 
e dos laboratórios de informática das escolas da rede municipal.

Parágrafo único. Aos Serviços de Serviços de Informática nas Es-
colas compete o desenvolvimento das seguintes atribuições:

a) prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, licença 
de uso dos softwares e treinamentos de funcionários nas escolas 
de Ensino Fundamental e de Educação Infantil;

b) acompanhar e verificar o andamento dos serviços nas escolas, 
quanto à vida escolar, sempre que houver necessidades;

c) promover o fornecimento das informações e condições necessá-
rias à prestação de serviços;

d) coordenar, planejar, orientar e acompanhar os monitores dos 
laboratórios de informática das escolas municipais;

e) explorar os recursos técnicos oferecidos pelos equipamentos da 
sala de informática;

f) acompanhar as aulas desenvolvidas nos laboratórios;

g) orientar e esclarecer as dúvidas para perfeito andamento das 
aulas;

h) construir um sistema educacional que estimule o desenvolvi-
mento de cidadãos com novas habilidades do fazer, do compreen-
der, do refletir e do inventar recursos para a melhoria tanto de sua 
própria vida quanto da comunidade em que vive;

i) possibilitar ao educando o desenvolvimento de sua capacida-
de de aprender a aprender, estimulando sua autonomia através 
de projetos temáticos, multidisciplinares e interdisciplinares que 
tenham como fundamento o aprender fazendo, experimentando, 
criando e, além disso, construindo estratégias; e

j) desenvolver outras atividades correlatas.

seção V

Do Departamento De eDuCação Do Campo

Art. 226. O Departamento de Educação do Campo têm como ob-
jetivo articular as políticas públicas de educação do campo, o pla-
nejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades 
da educação no campo, nos níveis infantil e fundamental.

Parágrafo único. O Departamento de Educação do Campo tem 
como atribuições:

a) orientar e acompanhar a aplicação das diretrizes e princípios 

k) manter atualizada a documentação das escolas;

l) fornecer dados e informações da organização administrativa e 
didática;

m) apresentar informações de avaliação quanto ao rendimento 
escolar;

n) organizar e manter atualizados dados para acompanhamento 
da vida escolar dos alunos com base no processo ensino-aprendi-
zagem, bem como dados referentes ao corpo docente; e

o) desempenhar outras tarefas correlatas.

seção IV

Do Departamento De InFormátICa na eDuCação

Art. 223. O Departamento de Informática na Educação com vin-
culação e subordinação direta à Secretaria Municipal de Educação 
e têm por objetivo a coordenação, implantação, acompanhamen-
to e avaliação da inclusão digital nas escolas da rede municipal, 
através de laboratórios de informática e a interação do aluno no 
meio digital.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Informática na 
Educação o desenvolvimento das seguintes atividades:

a) articular e gerenciar o processo, de modo a buscar os recursos 
necessários e mobilizar os professores;

b) coordenar, planejar, orientar e acompanhar os monitores dos 
laboratórios de informática das escolas municipais;

c) implantar novos ambientes de aprendizagem informatizados;

d) assegurar a obtenção de resultados quantitativos e qualitativos 
previstos no programa que visem à melhoria do ensino;

e) intervir na reconstrução da prática pedagógica do professor 
com o uso da informática na educação;

f) promover reflexão sobre a introdução da informática na escola, 
como: o ser humano e a tecnologia, informática x currículo, o 
processo de introdução da informática, a função do coordenador 
de informática;

g) construir junto às escolas uma visão abrangente dos conteúdos 
disciplinares e estar atento aos projetos pedagógicos das diversas 
áreas, verificando sua contribuição;

h) conhecer e atuar no projeto pedagógico da escola;

i) propiciar experiências de sala de aula e conhecimento de várias 
abordagens de aprendizagem

j) conhecer o processo educativo e estar receptível para as devi-
das interferências nele;

k) perceber as dificuldades e o potencial dos professores/monito-
res, para poder instigá-los e ajudá-los;

l) mostrar para o professor/monitor que o Laboratório de Informá-
tica deve ser extensão da sala de aula;

m) pesquisar e analisar os softwares educativos;

n) conhecer os equipamentos e se manter informado sobre as 
novas atualizações;

o) estar constantemente receptível a situações sociais que possam 
ocorrer;

p) desenvolver e/ou aperfeiçoar competências na área da informá-
tica, colocando-a a serviço da produção de conhecimentos;

q) utilizar a multimídia, a internet e as tecnologias da informação 
e comunicação como ferramentas naturais de comunicação, diver-
são, aprendizagem e produtividade;

r) selecionar, treinar, acompanhar e avaliar continuamente os mo-
nitores, que atuarão nos laboratórios de informática;

s) ministrar cursos e/ou planejamentos para os monitores;
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divulgação da arte e cultura, visando o resgate e a valorização das 
raízes culturais da população; 

c) promover e coordenar feiras de arte ou de artesanato popular; 

d) buscar a parceria dos órgãos e entidades privadas, procurando 
patrocinadores para as promoções;

e) catalogar e classificar o acervo arqueológico, histórico, cultural, 
artístico e científico do Município, bem como promover a elabo-
ração de projetos destinados à sua preservação e tombamento; 

f) manter em arquivo público documentos, fotografias, livros e 
outros materiais de interesse na formação de memória cultural do 
Município, preservando-os, catalogando-os, garantindo livre aces-
so aos interessados em examiná-los; 

g) organizar e executar anualmente o calendário cultural, artístico 
e cívico do Município;

h) promover a criação e a execução de programas de caráter cul-
tural e artístico, tais como: concursos literários e de artes, feiras 
de artesanato, mostras e festivais de músicas, danças folclóricas e 
outras manifestações que venham contribuir para a humanização 
da vida urbana e comunitária; 

i) incentivar a criação e o desenvolvimento de grupos teatrais, 
corais, conjuntos musicais e de danças nas instituições de ensino 
e comunidades; 

j) organizar e manter cadastro atualizado dos artesãos, artistas e 
participantes de feiras permanentes da cultura popular; 

k) promover divulgação de trabalhos culturais e artísticos, em es-
paços públicos de artistas locais, regionais e outros; 

l) promover e incentivar a conservação da memória dos coloniza-
dores; 

m) promover eventos e campanhas de incentivo à cultura, à arte e 
a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultura; 

n) desenvolver ações para a captação de projetos culturais e artís-
ticos para o Município; 

o) desenvolver ações para a revitalização do patrimônio histórico-
cultural;

p) promover a organização de festivais, concursos, encontros, se-
minários, conferências e demais promoções educativas e culturais; 

q) estabelecer contratos com entidades culturais e artísticas para 
sua participação nos eventos promovidos pela Secretaria; 

r) fazer estimativa dos custos dos eventos culturais e artísticos; 

s) estudar e propor estratégias de captação de recursos para os 
eventos da Secretaria; 

t) elaborar mapeamento cultural e artístico do Município; e 

u) exercer atividades correlatas às suas atribuições. 

Art. 230.As atividades do Departamento de Artes e Cultura serão 
executadas através da seguinte estrutura de serviços: 

I - Serviços de Ação Cultural; 

II - Serviços de Promoção, Incentivo e Apoio às Artes; 

III - Setor de Biblioteca Municipal; e

IV - Banda de Música Municipal.

subseção I

Dos serVIços De ação Cultural

Art. 231. Os Serviços de Ação Cultural vinculados ao Departamen-
to de Artes e Cultura e têm por finalidade o desenvolvimento de 
serviços de promoção e incentivo à cultura do Município. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Ação Cultural o desen-
volvimento das seguintes atribuições: 

da educação do campo no Município, em todas as escolas, obser-
vando as características específicas da realidade da região, o nível 
socioeconômico, cultural e ambiental;

b) mobilizar os camponeses do Município, em vista de implemen-
tar a proposta política pedagógica da educação do campo como 
meio para o desenvolvimento sustentável e solidário do campo;

c) promover a integração com as demais Secretarias afins, em 
vista do planejamento e execução de atividades que fortaleçam o 
desenvolvimento sustentável e solidário do campo;

d) buscar e integrar com outros departamentos municipais e mo-
vimentos sociais do campo, ações relacionadas ao fortalecimento 
da educação do campo;

e) mobilizar as comunidades camponesas em torno das atividades 
da educação do campo;

f) planejar e executar projetos e programas em vista da melhoria 
da infra-estrutura física operacional, formação e capacitação dos 
agentes envolvidos;

g) articular-se com Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, bem 
como Organizações Não Governamentais – ONGs, para executar 
acordos e convênios de manutenção e capacitação voltados às 
atividades relacionadas à educação do campo; 

h) orientar e garantir os aspectos da ruralidade e do sentimento 
de pertença nas escolas do campo;

i) articular e implementar a aplicação das Diretrizes Operacionais 
para a Educação das Escolas do campo; 

j) diagnosticar a realidade em que atua: os camponeses, suas ne-
cessidades, suas potencialidades e suas relações sociais; e

k) executar outras atividades correlatas.

Capítulo IV

Da seCretarIa munICIpal De Cultura e arte

Art. 227.A Secretaria Municipal de Cultura e Arte é um órgão dire-
tamente vinculado ao chefe do Poder Executivo Municipal e têm 
por finalidade preservar e divulgar o patrimônio histórico, cultural 
e artístico do Município. 

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Cultura e Arte 
a execução das seguintes atividades:

a) preservar e divulgar o patrimônio histórico, cultural e artístico 
do Município; 

b) manter a Biblioteca Municipal; e

c) valorizar a formação ética e artística. 

Art. 228. A Secretaria Municipal de Cultura e Arte, além do Gabine-
te do Secretário, compõem-se das seguintes unidades de serviço, 
diretamente subordinadas ao respectivo titular:

I – Departamento de Artes e Cultura. 

seção ÚnICa

Do Departamento De artes e Cultura

Art. 229. O Departamento de Artes e Cultura é um órgão ligado 
a Secretaria Municipal de Cultura e Arte e têm por finalidade pla-
nejar, coordenar e executar atividades que garantam a difusão da 
cultura, a formação cultural, a valorização das raízes culturais da 
população e o desenvolvimento da cidadania. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Artes e Cultura a 
execução das seguintes atribuições: 

a) elaborar e coordenar o Plano Municipal de Cultura e Arte;

b) planejar e executar eventos que concorram para promoção e 
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subseção III

Do setor De bIblIoteCa munICIpal

Art. 233. O Setor de Biblioteca Municipal, diretamente ligado ao 
Departamento de Artes e Cultura e têm por objetivo coordenar 
e planejar o recebimento, conferência, classificação, codificação, 
catalogação e registro de livros, revistas, jornais, estudos mono-
gráficos, periódicos e ilustração recebidos na Biblioteca Municipal, 
bem como cooperar na organização das bibliotecas escolares. 

Parágrafo único. Compete ao Setor de Biblioteca Municipal: 

a) tornar a biblioteca um elemento de cultura da comunidade; 

b) criar eventos ou programas de estímulo à leitura e consultas à 
biblioteca; 

c) elaborar um planejamento técnico e operacional da (s) biblio-
teca (s);

d) manter um sistema de informação da (s) biblioteca (s);

e) realizar eventos, concursos, seminários e outros de estímulo à 
cultura e à leitura; 

f) sensibilizar a comunidade sobre a importância da biblioteca no 
processo de desenvolvimento sociocultural; 

g) promover campanhas de doações tendo em vista a melhoria do 
acervo, segundo às necessidades do usuário;

h) incentivar a comunidade ao consumo de bens culturais, levan-
do-a a participar mais efetivamente de atividades realizadas na 
área de cultura; 

i) apoiar as atividades educativo-culturais; 

j) planejar e requisitar compra de material bibliográfico e de con-
sumo; 

k) registrar, catalogar e classificar livros e publicações avulsas; 

l) manter em bom estado de conservação toda documentação sob 
sua guarda, promovendo ou executando sua restauração e enca-
dernação, quando necessário; 

m) manter, ordenar e atualizar as publicações oficiais e todos os 
atos normativos da administração municipal; 

n) orientar os usuários quanto às fontes de informações para as 
pesquisas; e 

o) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

subseção IV

Da banDa De mÚsICa munICIpal

Art. 234. A Banda de Música Municipal diretamente ligada ao De-
partamento de Artes e Cultura e têm como finalidade a difusão de 
conhecimentos musicais e a inserção social através da música, a 
realização de apresentações musicais em eventos locais e partici-
pação em encontros e festivais, resgatar a cultura do nosso povo, 
revelar talentos e incentivar as crianças e os jovens para que par-
ticipem dos projetos de música.

Parágrafo único.As atividades da Banda de Música Municipal serão 
executadas através da seguinte estrutura de serviços: 

I - Serviços de Regência da Banda de Música Municipal; e 

II - Serviços Auxiliares de Regência da Banda de Música Municipal.

Art. 235. O Regente e o Auxiliar de Regência da Banda de Música 
Municipal são cargos de provimento em comissão, padrão CC - 3 
e CC - 4 respectivamente, de livre escolha do Prefeito Municipal, 
sendo obrigatório que atendam aos seguintes requisitos: compro-
vada experiência, disponibilidade, urbanidade, espírito de lideran-
ça e conduta ilibada. 

a) elaborar o Plano Municipal de Cultura e Arte, destacando as 
principais ações a serem implementadas; 

b) promover concursos de prêmios para atividades artísticas e cul-
turais; 

c) incentivar a criação e manutenção de museus, teatros e equi-
pamentos culturais; 

d) incentivar a criação de grupos folclóricos, teatros, cinema, mú-
sica e artes plásticas; 

e) promover a participação do Município em eventos artísticos e 
culturais de caráter popular; 

f) promover campanhas de incentivo à cultura para as comuni-
dades; 

g) desenvolver ações para a captação de projetos culturais e ar-
tísticos para o Município, com base na lei de incentivos à cultura; 

h) montar um sistema de informações culturais; e 

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

Dos serVIços De promoção, InCentIVo e apoIo às artes

Art. 232. Os Serviços de Promoção, Incentivo e Apoio às Artes 
vinculados ao Departamento de Arte e Cultura e têm por objetivo 
a promoção de teatro, dança, literatura, artes plásticas, artesanato 
e música, por meio de cursos e oficinas, nas associações comuni-
tárias e estabelecimentos de ensino. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Promoção, Incentivo e 
Apoio às Artes a execução dos seguintes serviços:

a) promover a criação e o desenvolvimento de teatro, da dança, 
da literatura, das artes plásticas, do artesanato e da música, por 
meio de cursos e oficinas, tanto de associações comunitárias e 
estabelecimentos de ensino, como nas dependências da própria 
Secretaria; 

b) promover a organização de festivais, concursos, encontros, se-
minários, conferências e demais promoções educativas e culturais; 

c) promover concursos de artes e literaturas no Município, de acor-
do com a legislação vigente; 

d) regulamentar, implantar, administrar e fiscalizar exposições e 
feiras de artes, artesanatos, curiosidades e objetos de valor esté-
tico como flores, plantas ornamentais e antiguidade; 

e) organizar, anualmente, o calendário cultural e cívico do Muni-
cípio;

f) programar, coordenar e controlar a produção de eventos cultu-
rais no Município; 

g) estabelecer contratos com entidades culturais e artísticas para 
sua participação nos eventos promovidos pela Secretaria; 

h) fazer estimativa dos custos dos eventos culturais e artísticos; 

i) estudar e propor estratégia de captação de recursos para os 
eventos da Secretaria; 

j) promover atividades artísticas e culturais, através de programas 
próprios ou em colaboração com terceiros; 

k) elaborar mapeamento cultural e artístico do Município; 

l) organizar eventos que divulguem e incentivem as artes; e 

m) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 
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planejamento urbano do Município, visando ao desenvolvimento 
físico e social; efetuar o planejamento global da infra-estrutura 
do Município; implantação, programação, coordenação e execução 
da política urbanística; o cumprimento do plano diretor de desen-
volvimento integrado e a obediência do código de posturas, de 
obras, de ocupação, uso do solo e de zoneamento; a fiscalização 
e aprovação de loteamentos; análise dos processos referentes ao 
uso e parcelamento do solo; a identificação dos logradouros pú-
blicos; a atualização do sistema cartográfico municipal; coibir as 
construções e os loteamentos clandestinos; proceder aos estudos, 
diretrizes e fiscalização da política municipal de parcelamento e 
uso do solo; subsidiar informações para elaboração do plano plu-
rianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamen-
tária anual; orientação e coordenação das atividades públicas e 
privadas com vistas ao desenvolvimento harmônico do Município; 
o assessoramento ao Prefeito Municipal e aos demais órgãos da 
administração superior, direta e descentralizada, em assuntos de 
sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o 
fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o proces-
so decisório. 

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Obras e De-
senvolvimento Urbano: 

a) contribuir e coordenar para formulação do Plano de Ação do 
Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à 
Secretaria;

b) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes de governo;

c) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;

d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução;

e) promover a integração com órgãos e entidades da Administra-
ção Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

f) promover contatos e relações com autoridades e organizações 
dos diferentes níveis governamentais;

g) elaborar estudos, projetos e orçamentos relacionados com as 
obras públicas de atribuição municipal, diretamente ou através de 
empresas ou profissionais especializados;

h) analisar e aprovar plantas e projetos de construção de obras 
particulares e projetos de loteamento;

i) participar do processo de licitação e contratação de obras mu-
nicipais a serem executadas por terceiros, sob regime de adminis-
tração indireta, fornecendo dados necessários à formalização dos 
contratos;

j) emitir ordens de serviço para iniciar a execução de obras, após 
a homologação da licitação e assinatura do respectivo contrato;

k) fiscalizar a execução das obras públicas e particulares, de edi-
ficações e loteamentos, fazendo respeitar a legislação municipal e 
impedindo loteamentos e construções clandestinas, encaminhan-
do ao órgão próprio da Secretaria Municipal de Finanças os ele-
mentos indispensáveis ao lançamento de tributos imobiliários;

l) elaborar a medição dos serviços executados nas obras contrata-
das, emitindo a respectiva planilha de medição e encaminhamento 
ao órgão próprio da Secretaria Municipal de Finanças;

m) executar e fiscalizar as obras de construção, ampliação, refor-
ma ou conservação dos próprios municipais, preservando a estéti-
ca urbana do Município;

n) executar os serviços de fabricação de blocos de concretos, ma-
nilhas, meio-fio e ou outros artefatos de concretos, garantindo 
uma produção com relação ao custo-benefício favorável ao Mu-
nicípio;

o) coordenar a execução da avaliação e concessão de habite-se;

p) executar todos os serviços de levantamentos topográficos ne-
cessários ao desenvolvimento dos projetos, programas e obras 
municipais;

q) promover a elaboração, o acompanhamento, o controle, a 

Art. 236.O Regente da Banda de Música Municipal têm como fina-
lidade planejar, supervisionar e executar as atividades de ensaio, 
treinamento, controle de frequência, apresentação, conservação 
e manutenção dos instrumentos, com as seguintes atribuições: 

a) planejar o ensino da música e promovê-lo através de aulas; 

b) programar e realizar ensaios; 

c) reger as apresentações da Banda de Música Municipal;

d) escolher, juntamente com o Secretário Municipal de Cultura e 
Arte, o repertório adequado para cada apresentação da Banda de 
Música Municipal;

e) controlar a disciplina dos instrumentistas, bem como a conser-
vação dos instrumentos musicais e outros objetos pertencentes à 
Banda de Música Municipal;

f) suspender ou excluir instrumentistas, mediante autorização do 
Secretário Municipal de Cultura e Arte, quando faltarem às aulas, 
ensaios e apresentações sem justificativa plausível ou, ainda, se 
praticarem atos de indisciplina;

g) informar ao Secretário Municipal de Cultura e Arte as necessi-
dades de aquisições de instrumentos musicais e outros materiais 
indispensáveis ao adequado funcionamento das aulas, ensaios e 
apresentações da Banda de Música Municipal, além das questões 
dos reparos dos equipamentos musicais; 

h) efetuar, anualmente, o inventário dos bens pertencentes ao 
Município de São Gabriel da Palha, encaminhando-o à Secretaria 
Municipal de Cultura e Arte; 

i) promover o bom relacionamento entre os instrumentistas;

j) informar ao Secretário Municipal de Cultura e Arte as atividades 
em andamento da Banda de Música Municipal e, quando necessá-
rio, os fatos que ultrapassem as suas competências; e 

k) responder pela carga e pela manutenção do instrumental e ma-
terial diverso distribuído à banda de música.

Art. 237. O Auxiliar de Regência da Banda de Música Municipal têm 
como finalidade auxiliar e substituir o Regente na execução das 
atividades de ensaio, treinamento, controle de frequência, apre-
sentação, conservação e manutenção dos instrumentos, com as 
seguintes atribuições:

Parágrafo único.São atribuições do Auxiliar de Regência da Banda 
de Música Municipal conhecer a linguagem musical, perceber au-
ditivamente os elementos musicais e ser capaz de representá-los 
graficamente utilizando os símbolos convencionais, conhecer as 
peculiaridades sonoras e características dos instrumentos musicais 
componentes da banda, conhecer técnicas de gesto da regência 
musical, auxiliar na definição de repertório, auxiliar no planeja-
mento dos ensaios, realizar a regência e demais atribuições confe-
ridas ao regente, quando do seu impedimento, salvo os casos que 
envolvam decisões específicas.

Capítulo V

Da seCretarIa munICIpal De obras e DesenVolVImento urbano

Art. 238. A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano é o órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, 
ao qual incumbe programar, coordenar e executar a política de 
obras públicas do Município; aprovar, fiscalizar e vistoriar os proje-
tos e o sistema viário municipal, urbano e rural; prover a implan-
tação de obras públicas em geral e reparo dos próprios municipais 
(serviços urbanos); a análise, aprovação e fiscalização de projetos 
de obras e edificações; conservação, pavimentação e calçamento 
de ruas, avenidas e logradouros públicos; coordenação e execu-
ção, em conjunto com a Secretaria Municipal do Trabalho, Assis-
tência, Desenvolvimento Social e Família, da política de habitação 
do Município; manutenção, conservação e guarda dos equipamen-
tos rodoviários e da frota de veículos; a fiscalização de contra-
tos que se relacionem com os serviços de sua competência, bem 
como outras atividades correlatas; encarregar-se dos assuntos de 
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Parágrafo único. Compete à Assessoria Especial Adjunta a execu-
ção das seguintes atribuições: 

a) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secre-
taria;

b) promover a coleta e sistematização de dados e informações 
necessárias ao desenvolvimento de planos, programas e projetos 
da Secretaria; 

c) obter e divulgar indicadores necessários ao planejamento urba-
nístico do Município;

d) promover fornecimento de indicadores para o planejamento ur-
banístico do Município;

e) estabelecer padrões de qualidade quanto à execução das obras; 
e

f) garantir o desenvolvimento de procedimentos apropriados ao 
enfrentamento dos problemas típicos da circulação urbana.

seção II

Do Departamento De obras pÚblICas

Art. 241. O Departamento de Obras Públicas vinculado diretamen-
te à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e 
têm como finalidade coordenar as atividades relacionadas ao pla-
nejamento e execução de obras e serviços de engenharia sob a 
responsabilidade da Secretaria. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Obras Públicas es-
pecificamente: 

a) promover o desenvolvimento técnico e o controle de qualidade 
de obras e serviços de engenharia sob a responsabilidade da Se-
cretaria, em conformidade com as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT;

b) verificar e observar as normas técnicas na execução de obras e 
serviços de engenharia;

c) sugerir a emissão de pareceres quanto aos procedimentos téc-
nicos de engenharia e arquitetura;

d) elaborar e encaminhar ao Secretário Municipal de Obras e De-
senvolvimento Urbano relatórios sobre o andamento das obras e 
dos serviços de engenharia;

e) providenciar levantamentos e informações relativos ao cadastro 
de obras públicas;

f) manter registros atualizados das obras em andamento fazendo 
o acompanhamento e o controle das mesmas;

g) providenciar a elaboração de estudos, levantamentos e serviços 
a cargo do Departamento;

h) promover a fiscalização e emissão de parecer técnico sobre as 
obras de Infraestrutura executadas por terceiros; 

i) fiscalizar a observância das disposições contratuais das obras 
públicas por terceiros quanto às especificações técnicas, prazos e 
pagamentos;

j) controlar, conferir e registrar todas as medições pagas;

k) conferir as planilhas de medições, verificando sua finalidade 
com o contrato, bem como os cálculos;

l) controlar o vencimento dos contratos e aditivos das obras;

m) encaminhar ao Secretário, para providências, os casos de in-
fração das condições contratuais por empreiteiros de obras de in-
fra-estrutura contratadas pela Prefeitura;

n) supervisionar a utilização de máquinas e equipamentos aloca-
dos ao Departamento, assegurado sua conservação e manuten-
ção;

o) executar serviços de abertura e conservação de vias públicas 
municipais;

avaliação e a atualização do Plano Diretor Municipal e de outros 
planos, programas e projetos que visem ordenar a ocupação, o 
uso ou a regularização da posse do solo urbano;

r) promover a coleta e sistematização de dados e informações 
necessárias ao desenvolvimento de planos, programas e projetos 
da Secretaria; 

s) obter e divulgar indicadores necessários ao planejamento urba-
nístico do Município;

t) promover a elaboração, normatização, acompanhamento e fis-
calização da execução dos planos de urbanização do Município;

u) promover a elaboração, normatização, acompanhamento e fis-
calização da execução dos planos viários;

v) promover a elaboração de planos e programas de desapropriação; 

w) promover fornecimento de indicadores para o planejamento 
urbanístico do Município;

x) coordenar a atualização do cadastro físico das vias públicas, 
áreas públicas, edificações, levantamentos topográficos, períme-
tros e áreas, pontos de energia, intervenção viárias, para asse-
gurar as informações aos usuários da Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha, órgãos Estaduais, Federais e privados;

y) desenvolver projetos viários no âmbito do Município, bem como 
propor e fixar diretrizes para o planejamento da infra-estrutura de 
suporte ao tráfego de pessoa, bens e mercadorias;

z) estabelecer padrões de qualidade quanto à execução das obras; 

aa) manter a organização, guarda, conservação e empréstimo dos 
diversos tipos de materiais técnicos da Secretaria, promovendo a 
divulgação do acervo;

bb) promover o desenvolvimento de serviços adequados a reali-
dade político-institucional e administrativa, objetivando melhorar 
o gerenciamento e controle do transporte, do trânsito e da infra
-estrutura da cidade;

cc) garantir o desenvolvimento de procedimentos apropriados ao 
enfrentamento dos problemas típicos da circulação urbana, em 
termos de fluidez, segurança, acessibilidade e impacto ambiental, 
no que se refere ao tratamento das questões inerentes à Secre-
taria;

dd) colaborar na elaboração dos programas e projetos cujo obje-
tivo seja a obtenção de recursos federais e/ou outros, orientando 
as respectivas execuções; 

ee) controlar e acompanhar a execução do orçamento anual da 
Secretaria, dando conhecimento do cumprimento dos programas 
ao Prefeito Municipal; e 

ff) participar de reuniões periódicas para avaliação do desempe-
nho das metas e programas estabelecidos no orçamento anual, 
diretrizes orçamentárias e plano anual. 

Art. 239. A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano, além do Gabinete do Secretário, compõe-se da seguinte 
estrutura, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

I - Assessoria Especial Adjunta;

II - Departamento de Obras Públicas; 

III - Departamento de Engenharia;

IV - Departamento de Infra-estrutura Rural; e 

V - Departamento do Parque de Artefatos e Oficinas;

seção I

Da assessorIa espeCIal aDjunta

Art. 240. A Assessoria Especial Adjunta ligada diretamente a Secre-
taria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano visa auxiliar 
no estabelecimento das diretrizes para a atuação da Secretaria.
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a realização de uma fiscalização eficaz e segura; 

k) manter procedimentos de controle dos materiais indispensáveis 
à execução das obras respondendo pela especificação, requisição, 
guarda e aplicação adequada e racional dos mesmos, visando ga-
rantir uma relação custo-benefício favorável ao Município; 

l) manter contato permanente com os órgãos da administração 
municipal solicitantes das obras de manutenção e reparos, com a 
finalidade de racionalizar e priorizar o atendimento requerido por 
estes órgãos;

m) elaborar e remeter mensalmente ao Departamento de Obras 
Públicas e ao Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano, relatório gerencial das atividades realizadas, consideran-
do as obras executadas, as quantidades de materiais aplicados e 
os recursos de equipamentos, veículos e máquinas disponibiliza-
dos, de forma a auxiliar a tomada de decisões; e 

n) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 244. A Divisão de Construção e Conservação, para execução 
de seus serviços, compõe-se da seguinte estrutura:

I - Encarregado de Turma dos Serviços de Conservação e Pavi-
mentação de Calçamentos e Calçadas; e

II - Encarregado de Turma dos Serviços de Conservação de Obras 
Públicas. 

§1.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Conservação e 
Pavimentação de Calçamentos e Calçadas têm como finalidade 
planejar, supervisionar e executar as atividades de conservação, 
manutenção e pavimentação de logradouros do Município, com as 
seguintes atribuições: 

a) supervisionar rotinas; 

b) chefiar diretamente a equipe de calceteiros; 

c) coordenar a manutenção de equipamentos, instalações, bens 
patrimoniais e de consumo; 

d) coordenar os serviços gerais e terceirizados; 

e) triar informações; 

f) esclarecer dúvidas; 

g) intermediar equipes; 

h) elaborar comunicados; 

i) elaborar documentos e relatórios; 

j) preencher formulários; 

k) requisitar e selecionar pessoal para o desenvolvimento dos tra-
balhos; 

l) definir e gerenciar escala de trabalho; 

m) avaliar o desempenho da equipe, remanejar pessoas, apurar 
frequência ao trabalho; 

n) gerenciar benefícios e segurança do trabalho; 

o) solicitar compra de material de consumo e verificar estoques; 

p) conferir e distribuir material de consumo; e 

q) executar outras tarefas relativas ao desempenho de suas ati-
vidades. 

§2.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Conservação de 
Obras Públicas tem como finalidade planejar, supervisionar e exe-
cutar os serviços de manutenção e conservação de próprios muni-
cipais e ainda as atribuições de:

a) levantar as necessidades de manutenção e conservação dos 
próprios com prioridade ou em uso pelo Município;

b) promover a elaboração de projetos de engenharia, levanta-
mentos e demais subsídios técnicos necessários aos trabalhos de 
conservação;

p) promover, coordenar, supervisionar e executar o programa de 
obras públicas municipais de construção, pavimentação, drena-
gem, conservação e reparos de equipamentos urbanos, prédios 
públicos e outros próprios municipais;

q) emitir, quando for o caso, ordens de serviços para iniciar a 
execução de obras, após a homologação da licitação e assinatura 
do contrato;

r) fiscalizar a observância das disposições das obras públicas exe-
cutadas por terceiros quanto às especificações técnicas, prazos e 
pagamentos;

s) orientar na elaboração de medições e responsabilizar-se pela 
qualidade técnica e recebimento final das obras;

t) supervisionar as atividades de recebimento, controle e distri-
buição de materiais destinados às obras executadas pelo Depar-
tamento; e 

u) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

Art. 242. O Departamento de Obras Públicas compõe-se da se-
guinte estrutura: 

I - Divisão de Construção e Conservação; e 

II - Divisão de Engenharia e Fiscalização. 

subseção I

Da DIVIsão De Construção e ConserVação

Art. 243. A Divisão de Construção e Conservação é um órgão liga-
do diretamente ao Departamento de Obras Públicas e têm como 
finalidade acompanhar e fiscalizar as atividades relacionadas à 
execução de obras e serviços de engenharia sob a responsabilida-
de do Departamento. 

Parágrafo único. Compete à Divisão de Construção e Conservação: 

a) fornecer os dados necessários à formalização dos contratos de 
obras públicas municipais a serem executados por terceiros, sob 
regime de administração indireta, quando solicitado pelo órgão 
competente; 

b) fiscalizar a execução das obras municipais executadas por ter-
ceiros, sob regime de contratação, à luz dos projetos e contratos, 
notificando e registrando as infrações e irregularidades contratuais 
constatadas, lavrando os respectivos autos e encaminhando-os ao 
órgão hierárquico imediatamente superior; 

c) realizar o acompanhamento físico-financeiro das obras contra-
tadas, controlando, conferindo e registrando todas as medições 
efetuadas e pagas; 

d) elaborar memória de cálculo e planilhas para a liberação da 
medição dos serviços executados nas obras, observando as dispo-
sições contratuais pertinentes; 

e) conferir as planilhas de medição, verificando sua finalidade com 
o contrato; 

f) fiscalizar a observância das disposições contratuais das obras 
públicas, executadas por terceiros quanto às especificações técni-
cas, prazos e pagamentos; 

g) elaborar e manter atualizado em “diário de obras” para cada 
contrato, todas as ocorrências e comunicados entre a Divisão de 
Fiscalização de Obras e Posturas e as empresas contratadas, rela-
tivo à execução das obras; 

h) controlar prazo de execução das obras, os vencimentos dos 
contratos e os aditivos das obras; 

i) elaborar avaliações de desempenho e relatórios mensais das 
empresas contratadas, com a finalidade de aprimorar os padrões 
de execução e a qualidade técnica das obras; .

j) promover reuniões periódicas com os fiscais de obras com a 
finalidade de avaliar o desempenho das metas estabelecidas, para 
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Art. 246. A Divisão de Engenharia e Fiscalização, para execução de 
seus serviços compõe-se da seguinte Estrutura:

I - Assessoria de Engenharia e Fiscalização.

§ 1.º A Assessoria de Engenharia e Fiscalização ligada diretamente 
a Divisão de Engenharia e Fiscalização, na área de sua atuação 
visa planejar, pesquisar, analisar e organizar os serviços de obras 
e elaborar projetos de engenharia de obras públicas no âmbito 
das Administrações Direta e Indireta do Município, visando à emis-
são de pareceres em processos administrativos e procedimentos 
técnicos, realizando o acompanhamento e fiscalização das obras 
ligadas às Administrações Direta e Indireta do Município, supervi-
sionando projetos executivos de edificações.

§ 2.º Compete aos Assessores de Engenharia e Fiscalização a exe-
cução das seguintes atribuições, na área de sua atuação: 

a) elaborar projetos executivos de edificações no âmbito das Ad-
ministrações Direta e Indireta do Município; 

b) elaborar e coordenar os serviços relacionados com a materia-
lização e desenvolvimento dos projetos executivos por meio de 
desenho técnico; 

c) elaborar especificações técnicas, definir materiais e métodos 
construtivos, bem como levantar quantitativos de materiais; 

d) planejar e executar os trabalhos de estudo, elaboração e exe-
cução dos projetos de leiaute das edificações de uso do Poder 
Judiciário; 

e) planejar e executar os trabalhos de estudo, elaboração e exe-
cução dos projetos de comunicação visual no âmbito das Adminis-
trações Direta e Indireta do Município;

f) planejar, pesquisar, analisar, organizar e controlar os serviços 
técnicos de fiscalização e vistoria de obras no âmbito das Adminis-
trações Direta e Indireta do Município, no tocante às instalações 
elétricas, telefônicas, computação, prevenção contra incêndio e 
sonorização;

g) supervisionar projetos executivos de edificações no âmbito das 
Administrações Direta e Indireta do Município, na sua área de atu-
ação; 

h) receber, analisar, controlar e acompanhar as solicitações de 
requisições de autorização direta, para execução de serviços e 
fornecimento de materiais para as edificações no âmbito das Ad-
ministrações Direta e Indireta do Município; 

i) gerenciar os contratos administrativos firmados pela instituição 
em seus aspectos técnicos, na área de atuação;

j) elaborar especificações técnicas, levantamento de quantitativos 
e orçamentação de materiais e serviços, na área de atuação; 

k) analisar em sua área de atuação material das propostas des-
tinado aos processos de licitação para construção, reforma, ma-
nutenção preventiva e corretiva de edificações no âmbito das 
Administrações Direta e Indireta do Município, bem como emitir 
parecer sobre projetos complementares de edificações no âmbito 
das Administrações Direta e Indireta do Município, buscar e espe-
cificar em sua área de atuação novas soluções técnicas, bem como 
inovar o uso de materiais e equipamentos; e

l) analisar e emitir laudo técnico, nos processos licitatórios e con-
tratos relativos a obras e serviços de engenharia no âmbito das 
Administrações Direta e Indireta do Município, em sua área de 
atuação.

Art. 247. O requisito básico para ser Assessor de Engenharia e 
Fiscalização é possuir a instrução formal mínima de nível superior 
completo em Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica e registro no 
Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia - CREA.

Art. 248. Compete ainda à Divisão de Engenharia e Fiscalização a 
execução e o controle dos seguintes serviços:

I - Serviços de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos;

c) efetuar os serviços de manutenção dos próprios municípios não 
delegados a outros órgãos;

d) inspecionar periodicamente os próprios municipais, levantando 
as necessidades de obras;

e) orientar, distribuir e fiscalizar os trabalhos das equipes de acor-
do com a programação estabelecida; e 

f) colaborar na adoção de medidas que visem à melhoria da quali-
dade das obras e serviços sob sua responsabilidade. 

subseção II

Da DIVIsão De enGenharIa e FIsCalIzação

Art. 245. A Divisão de Engenharia e Fiscalização vinculada direta-
mente ao Departamento de Obras Públicas e têm como finalidade 
planejar, elaborar projetos de engenharia de obras públicas e su-
pervisionar projetos especiais. 

Parágrafo único. Compete à Divisão de Engenharia e Fiscalização 
a execução das seguintes atividades:

a) elaborar projetos executivos, por técnicos da Prefeitura ou por 
prestadores de serviços;

b) elaborar cronogramas físico-financeiro-orçamentários das 
obras;

c) auxiliar no processo de licitação de projetos;

d) coordenar a elaboração de projetos e dar-lhes aprovação;

e) controlar o cadastro de plantas de obras públicas;

f) promover, em caráter preventivo, o estudo e definição dos con-
dicionamentos geológicos, geotécnicos e ambientais das catástro-
fes que atingem a cidade;

g) promover o desenvolvimento e/ou a contratação, através dos 
órgãos competentes, de projetos de contenção de encostas;

h) promover a fiscalização dos projetos de contenções de encostas 
em execução;

i) solicitar levantamentos planialtimétrico e/ou arquitetônicos de 
imóveis a serem reformados ou edificados;

j) elaborar e analisar anteprojetos e projetos executivos de arqui-
tetura, de acordo com programas pré-estabelecidos pelos órgãos 
afins, observando o Plano Diretor Municipal, o Código Municipal de 
Obras e as legislações federais, estaduais e municipais;

k) acompanhar a elaboração dos projetos complementares, visan-
do à perfeita compatibilização dos mesmos;

l) acompanhar a execução das obras, solucionando os problemas 
referentes aos projetos;

m) analisar projetos básicos e arquitetônicos desenvolvidos pela 
Secretaria ou contratados;

n) supervisionar a compatibilização dos projetos arquitetônicos;

o) elaborar e desenvolver detalhes padrão; 

p) orientar na elaboração de projetos básicos e arquitetônicos, 
fornecendo os programas e diretrizes traçadas pelas Secretarias 
competentes;

q) elaborar projetos complementares estrutural, hidro-sanitário, 
elétrico, acústico, incêndio e outros;

r) elaborar anteprojetos e projetos executivos de drenagem e pa-
vimentação;

s) acompanhar a elaboração dos projetos viários contratados;

t) acompanhar a execução das obras, solucionando problemas re-
ferentes aos projetos de drenagem, de pavimentação e outros; e 

u) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 
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d) coordenar a atualização do cadastro físico das vias públicas, 
áreas públicas, edificações, levantamentos topográficos, períme-
tros e áreas, pontos de energia e intervenções viárias, para asse-
gurar as informações aos munícipes e diversos órgãos estaduais, 
federais e privados; 

e) promover, coordenar e supervisionar o cumprimento do pro-
grama de obras públicas municipais de construção, pavimentação, 
drenagem, conservação de prédios públicos e outros próprios mu-
nicipais; 

f) acompanhar e fiscalizar as obras executadas pelas concessioná-
rias de eletricidade, de água e telefone desde que haja interferên-
cia na pavimentação e na drenagem nas vias públicas; 

g) participar anualmente das atividades de discussão do orçamen-
to municipal; 

h) orientar e priorizar, em parceria com órgãos envolvidos, as áre-
as adequadas à implantação das obras; 

i) acompanhar a elaboração dos projetos complementares, visan-
do a perfeita compatibilização dos mesmos; 

j) analisar e encaminhar processos referentes a projetos de drena-
gem e pavimentação; 

k) fiscalizar a execução das obras licenciadas, objetivando o cum-
primento da legislação pertinente em vigor; 

l) exercer a fiscalização preventiva para identificar e impedir cons-
truções e loteamentos clandestinos; 

m) determinar a verificação da segurança dos tapumes e andaimes 
e a realização da censura nas fachadas das obras em execução;

n) lavrar as notificações e autos de infração pelo não cumprimento 
aos dispositivos legais e vigentes; e 

o) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§ 3.º São atribuições dos Serviços de Medição e Orçamentos: 

a) organizar e analisar tabelas de composições de preços unitá-
rios;

b) coletar e analisar preços de materiais de construção;

c) elaborar estimativas de custo para obras em estudos e para 
apoio ao orçamento popular;

d) elaborar mensalmente relatórios gerenciais das obras e serviços 
de engenharia fiscalizados; 

e) designar técnicos para exercerem a fiscalização das obras con-
tratadas; 

f) elaborar cronograma físico-financeiro-orçamentário das obras; 

g) efetuar medição e liberação de faturas de serviços contratados; 

h) organizar e analisar tabela de composição de preços unitários; 

i) coletar e analisar preços de materiais de construção, de servi-
ços, de equipamentos e de mão-de-obra, mantendo um banco de 
dados atualizado periodicamente; 

j) elaborar estimativa de custo para obras em estudo e para apoio 
ao orçamento popular; 

k) elaborar o orçamento das obras públicas de responsabilidade da 
Administração Municipal; 

l) acompanhar, analisar e esclarecer eventuais desvios nos orça-
mentos aprovados; e 

m) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

§ 4.º São atribuições dos Serviços de Estudos e Projetos: 

a) promover o desenvolvimento de serviços, adequando-os à rea-
lidade político-institucional e administrativa, objetivando melhorar 
o gerenciamento e controle do transporte, do trânsito e da infra
-estrutura da cidade; 

b) controlar e manter o arquivo atualizado de plantas, desenhos 

II- Serviços de Construção e Pavimentação;

III - Serviços de Medição e Orçamentos; e

IV - Serviços de Estudos e Projetos.

§ 1.º São atribuições dos Serviços de Projetos Arquitetônicos e 
Urbanísticos:

a) elaborar normas para realização de pesquisas na área habita-
cional, visando as condições sociais, econômicas, técnicas e sani-
tárias; 

b) planejar e disciplinar o uso e ocupação do solo urbano; 

c) promover a análise, fiscalização e julgamento de pedidos de 
parcelamento de solo e de projetos de particulares; 

d) analisar e aprovar, dentro das normas legais vigentes, plantas 
e projetos para construção de obras particulares e projetos de 
loteamentos; 

e) orientar na definição do partido arquitetônico a ser adotado nos 
projetos contratados e/ou elaborados pela Administração; 

f) elaborar estudos preliminares de projetos arquitetônicos a se-
rem elaborados pela Divisão de Engenharia e Fiscalização; 

g) orientar, analisar e efetuar mudanças nas especificações de ma-
teriais, detalhes e técnicas construtivas, de acordo com o surgi-
mento de novas tecnologias e solicitações administrativas; 

h) acompanhar os serviços de orçamento de projetos arquitetôni-
cos e urbanísticos, se necessário; 

i) acompanhar a execução das obras, solucionando problemas re-
ferentes aos projetos arquitetônicos; 

j) analisar processos referentes a assuntos de arquitetura; 

k) elaborar programas e projetos arquitetônicos, padronizando o 
partido arquitetônico a ser adotado em projetos contratados; 

l) solicitar levantamento planialtimétrico e/ou arquitetônico de 
imóveis a serem reformados ou edificados; 

m) elaborar e analisar anteprojetos e projetos executivos de arqui-
tetura, de acordo com o programa pré-estabelecido pelos órgãos 
afins, observando o Plano Diretor Municipal - PDM, o Código Muni-
cipal de Obras e a legislação federal, estadual e municipal; 

n) acompanhar a execução das obras, solucionando os problemas 
referentes aos projetos arquitetônicos; 

o) analisar projetos arquitetônicos desenvolvidos pela Divisão de 
Engenharia e Fiscalização ou contratados; 

p) supervisionar a compatibilidade dos projetos arquitetônicos; 

q) orientar na elaboração de projetos arquitetônicos, fornecendo 
programas e diretrizes traçadas pela Secretaria competente; 

r) supervisionar a compatibilização dos projetos arquitetônicos 
com os complementares; 

s) estabelecer padrões de qualidade, quanto à execução das ativi-
dades referentes aos projetos arquitetônicos; 

t) definir levantamentos topográficos necessários à elaboração de 
projetos de drenagem e pavimentação, de arquitetura e comple-
mentares; 

u) executar desenhos topográficos; e 

v) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

§ 2.º São atribuições dos Serviços de Construção e Pavimentação:

a) coordenar as atividades dos demais órgãos subordinados a Di-
visão de Engenharia e Fiscalização; 

b) elaborar anteprojetos e projetos executivos de drenagem e pa-
vimentação; 

c) acompanhar a execução das obras, solucionando problemas re-
ferentes aos projetos de drenagem pavimentação e outros: 
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necessários ao desempenho de suas funções; 

h) promover o treinamento, aperfeiçoamento e especialização da 
equipe técnica do Departamento; 

i) promover as reuniões de coordenação de sua competência; 

j) elaborar, com assistência da Procuradoria Geral do Município, 
minutas de atos, disciplinando compromissos e obrigações a se-
rem assumidos por loteadores e outros interessados; 

k) manter a organização guarda, conservação e empréstimo dos 
diversos tipos de materiais técnicos da Secretaria, promovendo a 
divulgação do acervo; 

l) coordenar e orientar a execução de atividades, objetivando o 
cumprimento das metas e programas do Departamento; 

m) participar do processo de planejamento da Secretaria; e 

n) desempenhar outras atribuições afins. 

Art. 250. O Departamento de Engenharia compõe-se da seguinte 
estrutura: 

I - Divisão de Topografia; 

II - Divisão de Fiscalização de Obras; e 

III - Divisão de Aprovação de Projetos, Habite-se e Certidões. 

subseção I

Da DIVIsão De topoGraFIa

Art. 251. A Divisão de Topografia é um órgão ligado ao Departa-
mento de Engenharia e subordinado a Divisão de Fiscalização de 
Obras e Posturas e têm por finalidade coordenar o levantamento 
de informações topográficas necessárias à atualização da base 
cartográfica e à elaboração de planos e projetos urbanísticos, bem 
como analisar e prestar informações específicas para os projetos 
de edificações e de parcelamento e ocupação do solo. 

Parágrafo único. Compete à Divisão de Topografia a execução dos 
seguintes serviços: 

a) efetuar o levantamento topográfico com posterior cálculo e de-
senho;

b) efetuar a demarcação de logradouros públicos;

c) efetuar o levantamento topográfico das edificações a serem 
lançadas no cadastro imobiliário pela Secretaria Municipal de Fi-
nanças;

d) prestar informações aos interessados relativas aos procedimen-
tos para aprovação de projetos de parcelamento do solo e quanto 
aos Planos de Urbanização; e 

e) fiscalizar a implantação de novos loteamentos.

subseção II

Da DIVIsão De FIsCalIzação De obras 

Art. 252. A Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas é um ór-
gão ligado diretamente ao Departamento de Engenharia e têm 
como finalidade acompanhar e fiscalizar as atividades relacionadas 
à execução de obras públicas e particulares quanto a projetos e 
alvarás. 

Parágrafo único. À Divisão de Fiscalização de Obras compete: 

a) fornecer alinhamento e nivelamento do logradouro aos lotes; 

b) supervisionar a demarcação de logradouros públicos; 

c) providenciar a realização de vistorias, por denúncias ou pre-
venção; 

d) aprovar ou negar, por descumprimento à legislação vigente, 
pedidos de licença ou autorização para construção de edificação; 

e projetos de obras municipais e de levantamentos topográficos; 

c) manter atualizado o mapa urbano da sede, dos distritos e os 
mapas informativos de dados estatísticos do Município; 

d) fornecer a outros órgãos desta municipalidade os dados neces-
sários para licitação de obras e serviços de engenharia; 

e) elaborar estudos, projetos e desenhos de interesse da Munici-
palidade; 

f) participar da elaboração do orçamento no que concerne às 
obras públicas e de responsabilidade da municipalidade; 

g) comunicar ao órgão municipal competente, possíveis interfe-
rências de obras particulares em vias e logradouros públicos; 

h) providenciar a elaboração de projetos executivos, por técnicos 
desta municipalidade ou por prestadores de serviços; 

i) coordenar a elaboração dos projetos e dar-lhes aprovação; 

j) promover, em caráter preventivo, o estudo e definição dos con-
dicionamentos geológicos, geotécnicos e ambientais das catástro-
fes naturais que atingem o Município; 

k) promover o desenvolvimento e/ou a contratação, através dos 
órgãos competentes de projetos de contenção de encostas;

l) promover a fiscalização dos projetos de contenção de encostas 
em execução; 

m) avaliar o comportamento dos projetos, detalhes e especifica-
ções nas obras executadas; 

n) analisar as soluções adotadas pelos projetistas na elaboração 
dos projetos; 

o) elaborar estimativas de custo para obras em estudo e para 
apoiar o orçamento popular; e 

p) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

seção III

Do Departamento De enGenharIa

Art. 249. O Departamento de Engenharia é um órgão diretamente 
ligado a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano 
e têm como finalidade planejar e disciplinar o uso, ocupação e 
parcelamento do solo; providenciar a elaboração de programas 
e projetos urbanísticos e de paisagismo, garantir a prestação de 
serviços urbanos no Município, de modo a solucionar os problemas 
existentes. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Engenharia as se-
guintes atribuições. 

a) providenciar estudos e pesquisas para suporte de planejamento 
urbano ao planejamento estratégico municipal e à implementação 
de diretrizes do governo municipal; 

b) orientar e controlar a elaboração de levantamentos, estudos, 
pesquisas, planos e projetos através de equipe própria, da admi-
nistração indireta ou contratada; 

c) propor a instrumentalização necessária à implantação e apli-
cação dos planos, programas e projetos decorrentes da política 
de desenvolvimento do Município, em consonância com seu Plano 
Diretor Municipal; 

d) articular-se com os demais órgãos da administração municipal, 
particularmente aqueles envolvidos com o controle administrativo 
desempenhado pela Prefeitura em relação ao uso, ocupação e par-
celamento do solo no Município; 

e) fixar as normas urbanísticas do Município para o uso, ocupação, 
parcelamento do solo e controle fundiário do Município; 

f) coordenar o monitoramento da implantação e aplicação do Pla-
no Diretor Municipal. 

g) levantar e manter dados, informações e documentos técnicos 
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c) providenciar a instrução dos processos de licenciamento de 
obras e de edificação no que concerne aos aspectos regulamenta-
dos pelo Plano Diretor Municipal e pela legislação municipal; 

d) coordenar os serviços de elaboração dos levantamentos topo-
gráficos e planialtimétricos e respectivos cálculos e desenhos;

e) fornecer alinhamento e nivelamento do logradouro aos lotes;

f) supervisionar a demarcação de logradouros públicos;

g) acompanhar a implantação das obras de infra-estrutura de no-
vos loteamentos;

h) providenciar e coordenar a elaboração de levantamentos topo-
gráficos e cadastrais necessários ao desenvolvimento das ativida-
des, metas, programas e projetos no âmbito da Secretaria, bem 
como das demais unidades administrativas da Prefeitura, quando 
necessário; 

i) providenciar a realização de vistorias, por denúncias ou preven-
ção;

j) proceder ao cancelamento e/ou prorrogação do prazo de alva-
rás; 

k) proceder a emissão de certificados de conclusão de obras;

l) aprovar ou negar, por descumprimento à legislação vigente, pe-
didos de licença ou autorização para construção de edificação;

m) conceder, negar e cassar licença para execução de obras, con-
forme o caso;

n) promover o recebimento, anotações nos processos e a comu-
nicação de inícios de obra, efetuando as respectivas vistorias para 
efeito de concessão de habite-se;

o) supervisionar a realização de vistorias nas edificações, verifi-
cando sua compatibilização com o projeto aprovado;

p) promover a emissão de laudo de avaliação de construção para 
efeito de cobrança de impostos;

q) promover a emissão de certidões sobre os demais assuntos 
inerentes à obra;

r) supervisionar a emissão de certidões a aspectos urbanísticos 
das edificações; 

s) propor a demolição de obras clandestinas;

t) fornecer, às áreas afins, informações de sua área de competên-
cia necessária à atualização do cadastro técnico imobiliário; 

u) arbitrar multas em conformidades com a legislação competen-
te;

v) supervisionar a fiscalização das obras quanto a projetos e al-
varás;

w) fornecer dados subsidiários para a emissão de relatórios de 
fiscalização;e

x) manter cadastro de autuações para apuração de reincidência, 
bem como para o planejamento e programação de serviços.

§2.º São atribuições dos Serviços de Habite-se e Certidões:

a) avaliar os imóveis construídos, visando à fixação e/ou revisão, 
através dos órgãos próprios desta municipalidade, dos tributos 
municipais devidos; 

b) analisar projetos arquitetônicos de edificações, para emissão de 
alvarás de construção ou para cancelamento dos mesmos, quando 
for o caso; 

c) providenciar a instrução dos processos de licenciamento de 
obras e de edificação no que concerne aos aspectos regulamenta-
dos pelo Plano Diretor Municipal e pela legislação municipal; 

d) promover o recebimento, anotações nos processos e a comuni-
cação de inícios de obras, efetuando as respectivas vistorias para 
efeito de concessão de habite-se; 

e) elaborar e remeter mensalmente ao Departamento de Obras Pú-
blicas, relatório gerencial das atividades realizadas, considerando 

e) promover a emissão de laudo de avaliação de construção para 
efeito de cobrança de impostos; 

f) supervisionar a realização de vistorias nas edificações, verifican-
do sua compatibilização com o projeto aprovado; 

g) conceder, negar e caçar licença para execução de obras con-
forme o caso; 

i) lavrar as notificações e autos de infração pelo não cumprimento 
aos dispositivos legais vigentes; 

j) exercer a fiscalização preventiva para identificar e impedir cons-
truções e loteamentos clandestinos; 

k) executar os levantamentos cadastrais necessários à elaboração 
de certidão detalhada de imóveis, quando solicitado pelo órgão 
competente; 

l) analisar o cumprimento da legislação pertinente e diretrizes 
urbanísticas fixadas pelo Departamento de Engenharia e aprovar 
projetos de parcelamento do solo; 

m) analisar plantas de situação dos projetos de arquitetura; 

n) analisar os projetos de forma a subsidiar a implantação de pos-
teamento público; 

o) fornecer altura limite de edificações em relação ao gabarito da 
obra, conforme legislação vigente; 

p) estabelecer padrão de qualidade quanto a execução das ativi-
dades; 

q) orientar a implantação de vias de acordo com o plano de urba-
nização e o Plano Diretor Municipal em vigor; 

r) coordenar os serviços de elaboração dos levantamentos topo-
gráficos e planialtimétricos e respectivos cálculos e desenhos; 

s) supervisionar a demarcação de logradouros públicos; 

t) acompanhar a implantação das obras de infra-estrutura de no-
vos levantamentos; 

u) providenciar e coordenar a elaboração de levantamentos topo-
gráficos e cadastrais necessários ao desenvolvimento das ativida-
des, metas, programas e projetos no âmbito da Secretaria, bem 
como das demais Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal 
da São Gabriel da Palha, quando necessário; e 

v) desempenhar outras atribuições afins. 

subseção III

Da DIVIsão De aproVação De projetos, habIte-se e CertIDões

Art. 253. A Divisão de Aprovação de Projetos, Habite-se e Cer-
tidões é um órgão ligado diretamente ao Departamento de En-
genharia e têm por objetivo promover a aprovação de projetos 
arquitetônicos, de acordo com a legislação vigente e a emissão de 
pareceres referentes aos projetos de construção e regularização 
de obras, avaliar os imóveis construídos e emitir parecer quanto à 
utilização dos mesmos. 

Parágrafo único. À Divisão de Aprovação de Projetos, Habite-se e 
Certidões, para execução de suas finalidades, compõe-se da se-
guinte estrutura de serviços:

I - Serviços de Aprovação de Projetos; e 

II - Serviços de Habite-se e Certidões. 

§ 1.º São atribuições dos Serviços de Aprovação de Projetos: 

a) analisar projetos arquitetônicos de edificações para emissão de 
alvarás de construção ou para cancelamento dos mesmos, quanto 
for o caso;

b) programar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades de 
controle urbanístico de natureza preventiva, por meio de exame 
de pedidos de licença de construção, bem como pela emissão de 
orientações técnicas aos órgãos da Prefeitura e ao público em 
geral;
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a) promover dentro de prioridades estabelecidas a abertura, con-
servação e recuperação das estradas vicinais, ramais, rurais e se-
cundárias, incluindo ruas e avenidas não pavimentadas em todo 
o Município; 

b) gerenciar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos, máquinas e equipamentos próprios, permitindo, 
a um custo compatível, sua disponibilidade e usabilidade; 

c) efetuar o controle de abastecimento da frota de veículos do 
Município; 

d) executar o abastecimento de combustível e lubrificante no cam-
po, permitindo um menor tempo de paralisação do equipamento; 

e) promover a construção, manutenção de pontes e bueiros; e

f) desempenhar outras atribuições que lhe sejam designadas pela 
chefia imediata.

Art. 257. A Divisão de Estradas Municipais compõe-se da seguinte 
estrutura:

I - Encarregado de Turma dos Serviços de Manutenção e Constru-
ção de Pontes e Bueiros;

II - Encarregado de Turma dos Serviços de Abertura, Cascalha-
mento e Conservação de Estradas; e 

III - Serviços de Máquinas Pesadas.

§ 1.º Ao Encarregado de Turma dos Serviços de Manutenção e 
Construção de Pontes e Bueiros compete: 

a) promover, dentro de prioridades estabelecidas, a manutenção, 
conservação, recuperação e construção de pontes, bueiros e abri-
gos rurais em todo o Município; 

b) gerenciar os serviços de manutenção preventiva e corretiva; 

c) requisitar o material necessário junto ao almoxarifado ou solici-
tar sua regular aquisição; 

d) providenciar o transporte da equipe, bem como do material 
necessário; e 

e) desempenhar outras atribuições que lhe sejam designadas pela 
chefia imediata. 

§ 2.º Ao Encarregado de Turma dos Serviços de Abertura, Casca-
lhamento e Conservação de estradas compete: 

a) acompanhar, dentro de prioridades estabelecidas, a abertura, 
conservação e recuperação das estradas vicinais, ramais, rurais e 
secundárias, incluindo ruas e avenidas não pavimentadas em todo 
o Município; 

b) atender os órgãos da Secretaria nos serviços que envolvam a 
utilização das máquinas pesadas;

c) propor programas e roteiros de atendimentos aos órgãos da 
Secretaria;

d) supervisionar os trabalhos de construção e conservação de es-
tradas;

e) efetivar a manutenção das estradas do Município em articulação 
com órgãos estaduais e federais; 

f) inspecionar periodicamente as condições das estradas do mu-
nicípio, efetivando levantamentos para sua recuperação e/ou con-
servação; e

g) desempenhar outras atribuições que lhe sejam designadas pela 
chefia imediata; 

§ 3.º Quanto aos Serviços de Máquinas Pesadas compete: 

a) promover os serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos, máquinas e equipamentos próprios, permitindo, 
a um custo compatível, sua disponibilidade e usabilidade; 

b) efetuar o controle de abastecimento da frota de veículos, má-
quinas e equipamentos próprios; 

c) executar o abastecimento de combustível e lubrificante no 

as obras executadas, de forma a auxiliar a tomada de decisões; 

f) supervisionar a realização de vistorias nas edificações, verifican-
do sua compatibilização com o projeto aprovado; 

g) emitir parecer quanto à área útil de construção para efeito de 
cálculo e cobrança da taxa municipal devida; 

h) colaborar com outros órgãos desta municipalidade na elabora-
ção do mapa necessário à revisão dos valores venais das proprie-
dades imobiliárias existentes; 

i) avaliar os imóveis em processo de alienação e emitir o respec-
tivo parecer; e

j) Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas, as condições das 
respectivas obras à luz das normas legais vigentes; e cumprir ou-
tras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que 
lhe forem atribuídas. 

seção IV

Departamento De InFra-estrutura rural

Art. 254. O Departamento de Infra-estrutura Rural é um órgão 
diretamente ligado a Secretaria Municipal de Obras e Desenvol-
vimento Urbano, o qual compete à coordenação, planejamento e 
execução dos serviços de manutenção, conservação, reabertura, 
cascalhamento das estradas vicinais, recuperação e construção de 
pontes, bueiros, abrigos rurais. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Infra-estrutura 
Rural: 

a) contribuir para a formulação do plano de ação do Governo Mu-
nicipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; 

b) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria no meio 
rural; 

c) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução; 

d) promover a integração com órgãos e entidades da Administra-
ção Municipal objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

e) executar as obras de construção, ampliação, reforma ou con-
servação de pontes, bueiros, estradas e abrigos rurais; 

f) manter estreita articulação com órgãos competentes do Gover-
no Federal e Governo Estadual, em observância a legislação em 
vigor; 

g) manter, promover, coordenar, controlar e acompanhar os servi-
ços e atividades relativas a infra-estrutura rural do Município; 

h) promover reuniões periódicas com funcionários com a finalida-
de de avaliar o desempenho das metas estabelecidas; 

i) atender as solicitações formais ou informais dos agricultores; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das fun-
ções, que lhes forem atribuídas. 

Art. 255. O Departamento de Infra-Estrutura Rural, para execução 
de seus serviços, compõe-se da seguinte estrutura:

I - Divisão de Estradas Municipais. 

subseção ÚnICa

Da DIVIsão De estraDas munICIpaIs

Art. 256. A Divisão de Estradas Municipais é um órgão diretamente 
ligado ao Departamento de Infra- Estrutura Rural e têm como fi-
nalidade a abertura, conservação, manutenção e recuperação das 
estradas municipais e efetuar os serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva. 

Parágrafo único. Compete à Divisão de Estradas Municipais: 
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n) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 

Art. 260. A Divisão de Manutenção de Máquinas e Veículos com-
põe-se da seguinte estrutura de serviços: 

I - Serviços de Manutenção de Máquinas e Veículos.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Manutenção de Máqui-
nas e Veículos: 

a) coordenar a conservação, a manutenção e o reparo dos veícu-
los oficiais, máquinas e equipamentos;

b) providenciar a execução dos serviços de lavagem, lubrificação 
e borracharia;

c) providenciar a manutenção preventiva e corretiva nos veículos 
oficiais, máquinas e equipamentos, de acordo com plano anual de 
manutenção;

d) acompanhar a programação dos serviços de manutenção;

e) acompanhar continuamente os custos de manutenção da frota 
oficial;

f) controlar e providenciar a substituição de peças que apresen-
tem problemas mecânicos ou outros;

g) acompanhar a utilização de materiais e componentes, conforme 
especificação de uso dos mesmos;

h) controlar as anotações diárias referentes à movimentação da 
frota oficial;

i) controlar o tráfego da frota de veículos leves, caminhões, equi-
pamentos pesados e correlatos;

j) registrar ocorrências na atualização e avarias nos veículos ofi-
ciais, máquinas e equipamentos;

k) verificar se os documentos de todos os veículos oficiais estão 
em ordem e providenciar sua regularidade; 

l) controlar o emplacamento dos veículos oficiais;

m) providenciar a guarda dos veículos oficiais em garagem ou 
estacionamento próprio; 

n) recepcionar os veículos oficiais, máquinas e equipamentos, vis-
toriando suas condições físicas ao final do expediente;

o) controlar a existência e as condições de uso dos equipamentos 
obrigatórios dos veículos oficiais;

p) viabilizar internamente a execução das políticas da Adminis-
tração Municipal na área de transportes e infra-estrutura urbana, 
através da adequada gestão da estrutura e dos recursos disponí-
veis; e 

q) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 

subseção II

serVIços De proDução De pré-FabrICaDos

Art. 261. Os Serviços de Produção de Pré-Fabricados, vinculado 
diretamente ao Departamento do Parque de Artefatos e Oficinas 
têm por finalidade o controle e a produção de pré-fabricados de 
artefatos de cimento.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Produção de Pré-Fa-
bricados: 

a) executar os serviços de fabricação de artefatos de concretos, 
garantindo uma produção com relação custo-benefício favorável 
ao Município;

b) estabelecer programação de produção, de acordo com as ne-
cessidades existentes;

c) manter e preservar os critérios de qualidade dos serviços exe-
cutados, dentro das normas e orientações técnicas estabelecidas;

campo, permitindo um menor tempo de paralisação do equipa-
mento; e

d) manter controle, promover a manutenção e zelar pela boa con-
dição das máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade.

seção V

Do Departamento Do parque De arteFatos e oFICInas

Art. 258. O Departamento do Parque de Artefatos e Oficinas é 
um órgão diretamente ligado à Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano e têm como finalidade coordenar as ati-
vidades relacionadas ao planejamento e execução de produção 
de pré-fabricados de artefatos de cimento, efetuar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. 

Parágrafo único. O Departamento do Parque de Artefatos e Ofici-
nas é responsável pela execução e controle dos seguintes serviços: 

I - Divisão de Manutenção de Máquinas e Veículos;

II - Serviços de Produção de Pré-Fabricados; e 

III - Serviços de Carpintaria e Marcenaria.

subseção I

Da DIVIsão De manutenção De máquInas e VeíCulos

Art. 259. A Divisão de Manutenção de Máquinas e Veículos, ligada 
diretamente ao Departamento do Parque de Artefatos e Oficinas 
e têm por finalidade administrar o uso racional dos veículos leves, 
caminhões e equipamentos pesados e correlatos pertencentes ao 
Município, promovendo sua regular manutenção, conserto e con-
servação da frota. 

Parágrafo único. Compete a Divisão de Manutenção de Máquinas 
e Veículos: 

a) efetuar os serviços de lavagem, polimento e lubrificação dos 
veículos, máquinas oficiais na periodicidade recomendada tecni-
camente;

b) executar vistorias nos veículos oficiais, máquinas e equipamen-
tos;

c) manter e preservar critérios de qualidade e prazo dos serviços 
executados, dentro das normas e orientações recebidas;

d) executar modificações ou adaptações nos veículos, máquinas e 
equipamentos;

e) controlar as falhas encontradas nos componentes mecânicos 
dos veículos e máquinas da frota, conforme informações dos mo-
toristas e operadores, analisando a causa e elaborando relatórios 
técnicos;

f) efetuar serviços de manutenção mecânica da frota municipal, 
substituindo peças defeituosas, verificando as condições de uso 
das máquinas e dos veículos oficiais e elaborando relatórios técni-
cos descrevendo os serviços realizados;

g) efetuar serviços de funilaria na frota municipal, recuperando 
partes da lataria, efetuando serviços de pintura e elaborando rela-
tórios técnicos descrevendo os serviços realizados; 

h) efetuar o recebimento e o armazenamento de materiais de con-
sumo e permanente sob sua responsabilidade;

i) controlar os níveis de estoque de material mecânico, hidráulico, 
de lanternagem e pintura, pneumático e de uniforme;

j) assegurar a exatidão quanto ao controle de peças;

k) zelar para que os itens em estoque sejam guardados com segu-
rança em seus locais de armazenamento;

l) verificar a necessidade de compras imediatas;

m) controlar materiais inservíveis, decidindo sobre seu sucatea-
mento; e
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executadas por terceiros, sob regime de administração indireta, 
fornecendo dados necessários à formalização dos contratos;

h) emitir ordens de serviço para iniciar a execução de serviços, 
após a homologação da licitação e assinatura do respectivo con-
trato;

i) elaborar a medição dos serviços executados, emitindo a respec-
tiva planilha de medição e encaminhamento ao órgão próprio da 
Secretaria Municipal de Finanças;

j) promover a coleta e sistematização de dados e informações 
necessárias ao desenvolvimento de planos, programas e projetos 
da Secretaria;

k) obter e divulgar indicadores necessários ao planejamento urba-
nístico do Município;

l) promover a elaboração, normatização, acompanhamento e fis-
calização da execução dos planos de urbanização do Município;

m) providenciar a elaboração e projetos urbanísticos e de paisa-
gismo; 

n) manter a organização, guarda, conservação e empréstimo dos 
diversos tipos de materiais técnicos da Secretaria, promovendo a 
divulgação do acervo;

o) promover, coordenar, controlar e acompanhar os serviços e ati-
vidades relativos a infra-estrutura de água, saneamento, energia 
e telecomunicação do Município;

p) promover a coleta e a destinação dos resíduos sólidos;

q) promover campanhas de orientação e conscientização da coleta 
e destino dos resíduos sólidos;

r) administrar as atividades do aterro sanitário;

s) implementar a Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos;

t) acompanhar a execução e a fiscalização do Código de Posturas 
Municipal;

u) colaborar na elaboração dos programas e projetos cujo objetivo 
seja a obtenção de recursos federais e/ou outros, orientando as 
respectivas execuções;

v) controlar e acompanhar a execução do orçamento anual da 
Secretaria, dando conhecimento do cumprimento dos programas 
ao Prefeito Municipal; 

w) participar de reuniões periódicas para avaliação do desempe-
nho das metas e programas estabelecidos no orçamento anual, 
diretrizes orçamentárias e plano anual;

x) planejar, organizar e elaborar os programas e projetos urbanís-
ticos e de paisagismo; e

y) promover a organização e a supervisão das atividades de ma-
nutenção e controle do transporte oficial e do transporte coletivo 
e individual de passageiros.

Art. 264. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, 
além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes unida-
des de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

I - Departamento de Urbanismo e Paisagismo;

II - Departamento de Limpeza Pública; 

III - Departamento de Trânsito; e

IV - Departamento de Fiscalização de Posturas.

seção I

Do Departamento De urbanIsmo e paIsaGIsmo

Art. 265. O Departamento de Urbanismo e Paisagismo é um órgão 
diretamente ligado a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Transporte e têm como finalidade planejar e garantir a presta-
ção de serviços urbanos no Município, de modo a solucionar os 

d) orientar e acompanhar o cumprimento das normas de seguran-
ça e utilização dos equipamentos de proteção do pessoal envolvi-
dos na produção; e

e) efetuar a guarda, distribuição e controle dos materiais empre-
gados na fabricação de artefatos de concreto.

subseção III

serVIços De CarpIntarIa e marCenarIa

Art. 262. Os Serviços de Carpintaria e Marcenaria vinculados ao 
Departamento do Parque de Artefatos e Oficinas têm por finalida-
de a produção, conserto, reparos de móveis e utensílios e artefa-
tos de madeira.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Carpintaria e Marce-
naria: 

a) produzir móveis, brinquedos e outros artefatos em geral;

b) executar serviços com artefatos de madeira;

c) reformar móveis de uso dos diversos órgãos da Prefeitura;

d) executar a instalação e recuperação de divisórias nos próprios 
municipais;

e) manter estoque dos materiais utilizados;

f) efetuar distribuições e transporte de móveis e artefatos em ge-
ral, confeccionado ou reparados; e 

g) executar serviços gerais de carpintaria relacionados à constru-
ção civil.

Capítulo VI

Da seCretarIa munICIpal De serVIços urbanos e transporte

Art. 263. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte 
é um órgão diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo, ao 
qual incumbe planejar, programar, coordenar e executar a polí-
tica de desenvolvimento e serviços urbanos do Município; solu-
cionar os problemas existentes; manter e gerenciar o sistema de 
iluminação pública e de distribuição de energia; manter a rede de 
galerias pluviais; manter, conservar e guardar dos equipamentos 
rodoviários e da frota de veículos; a fiscalizar os contratos que se 
relacionem com os serviços de sua competência, encarregar-se 
dos assuntos de planejamento urbano do Município, visando ao 
desenvolvimento físico e social; subsidiar informações para elabo-
ração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 
proposta orçamentária anual; orientar e coordenar as atividades 
públicas e privadas com vistas ao desenvolvimento harmônico do 
Município; assessorar o Prefeito Municipal e demais órgãos da ad-
ministração superior, direta e descentralizada, em assuntos de sua 
competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer 
dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Serviços Ur-
banos e Transporte: 

a) contribuir e coordenar para formulação do Plano de Ação do 
Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à 
Secretaria;

b) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes de governo;

c) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria;

d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução;

e) promover a integração com órgãos e entidades da Administra-
ção Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

f) promover contatos e relações com autoridades e organizações 
dos diferentes níveis governamentais;

g) participar do processo de licitação e contratação a serem 
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h) elaborar comunicados; 

i) elaborar documentos e relatórios; 

j) preencher formulários; 

k) requisitar e selecionar pessoal para o desenvolvimento dos tra-
balhos;

l) definir e gerenciar escala de trabalho; 

m) avaliar desempenho da equipe, remanejar pessoa, apurar fre-
quência ao trabalho; 

n) gerenciar benefícios e segurança do trabalho;

o) solicitar compra de material de consumo e verificar estoques; 

p) conferir e distribuir material de consumo; e 

q) executar outras tarefas relativas ao desempenho de suas ati-
vidades.

Art. 268. O Setor de Serviços de Água, Esgoto e Iluminação, para 
execução de seus serviços, compõe-se da seguinte estrutura:

I - Encarregado de Turma dos Serviços de Água, Esgoto, Galerias 
Pluviais e Córregos; 

II - Encarregado de Turma dos Serviços de Paisagismo e Jardina-
gem; e

III - Encarregado de Turma dos Serviços de Iluminação Pública.

§1.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Água, Esgoto, Ga-
lerias Pluviais e Córregos têm como finalidade coordenar as ativi-
dades de prestação dos serviços de saneamento, compreendendo 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, de 
competência da Prefeitura, que tenham sido ou não delegados 
para exploração por terceiros, entidade pública ou privada, através 
de concessão ou permissão, nos termos da Lei, ao qual compete:

a) planejar, coordenar e regular a execução da fiscalização e con-
trole dos serviços de saneamento no Município; 

b) incentivar a integração com universidades, instituições de pes-
quisa, associações e organizações não governamentais nos esfor-
ços para garantir e aprimorar tecnologicamente os serviços rela-
cionados ao saneamento; 

c) desenvolver e orientar campanhas de educação sanitária desti-
nadas a sensibilizar o público e as instituições do Município para os 
problemas de consumo da água, ações relativas ao esgotamento 
sanitário e seu tratamento; 

d) acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços de sanea-
mento de competência do Município, verificando a adequação dos 
serviços prestados aos padrões estabelecidos pelas normas, re-
gulamentos e contratos de concessão e/ou permissão, aplicando 
as sanções cabíveis e orientações para ajustes dos serviços pelos 
prestadores; 

e) manter e operar sistemas de informações sobre saneamento, 
gerando e disponibilizando informações para subsidiar estudos e 
decisões sobre a área e para apoiar as atividades de regulação, 
controle e fiscalização;

f) acompanhar o Governo do Estado e o Município na preparação, 
montagem e execução de processos para delegação da prestação 
dos serviços através de concessão ou permissão, visando garantir 
a originalidade e compatibilidade daqueles processos com as nor-
mas e práticas adequadas de regulação e controle dos serviços 
municipais; 

g) acompanhar a evolução do comportamento econômico-finan-
ceiro da prestação dos serviços de saneamento, concedidos ou 
permitidos, promovendo estudos e propondo ao Secretário Muni-
cipal adequações tarifárias requeridas para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos; 

h) acompanhar e auditar o desempenho econômico-financeiro dos 
prestadores de serviços, visando assegurar a capacidade finan-
ceira dessas instituições como garantia da prestação futura dos 
serviços;

problemas existentes. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Urbanismo e Pai-
sagismo: 

a) coordenar o Plano de Desenvolvimento Municipal, onde se inclui 
o Plano Diretor Municipal e os setores organizados da comunida-
de; 

b) contribuir, coordenar e cumprir a formulação do plano de ação 
do Governo Municipal e os programas gerais e setoriais inerentes 
à Secretaria; 

c) garantir a qualidade na prestação de serviços de acordo com as 
diretrizes de governo; 

d) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria; 

e) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secreta-
ria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução; 

f) promover a integração com órgãos e entidades da administra-
ção pública e iniciativa privada, objetivando o cumprimento de 
atividades setoriais; 

g) planejar, coordenar e fiscalizar a execução dos serviços de ilu-
minação pública;

h) promover e coordenar os serviços de necrópoles, feiras e mer-
cados; 

i) planejar e disciplinar o uso, ocupação e parcelamento do solo, 
providenciar a elaboração de programas e projetos urbanísticos e 
de paisagismo; 

j) promover a implantação e atualização permanente do Plano Di-
retor Municipal e dos demais instrumentos necessários ao controle 
urbano do Município; 

k) promover ações de atendimento às comunidades;

l) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das; e

m) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 266. O Departamento de Urbanismo e Paisagismo compõe-se 
da seguinte estrutura:

I - Setor de Serviços de Água, Esgoto e Iluminação.

subseção ÚnICa

Do setor De serVIços De áGua, esGoto e IlumInação

Art. 267. O Setor de Serviços de Água, Esgoto e Iluminação é um 
órgão diretamente ligado ao Departamento de Urbanismo e Pai-
sagismo e têm como finalidade planejar e garantir a prestação de 
serviços urbanos com as seguintes atribuições:

Parágrafo único. O Encarregado de Turma dos Serviços de Manu-
tenção de Água, Esgoto, Galerias Pluviais e Córregos, tem como 
finalidade planejar, supervisionar e executar as atividades de ma-
nutenção dos logradouros, sistemas de esgotamento, limpeza de 
galerias pluviais, córregos e cemitérios do Município, o qual com-
pete:

a) supervisionar rotinas; 

b) chefiar diretamente a equipe; 

c) coordenar manutenção de equipamentos, instalações, bens pa-
trimoniais e de consumo; 

d) coordenar serviços gerais e terceirizados; 

e) triar informações; 

f) esclarecer dúvidas; 

g) intermediar equipes; 
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III - Quanto aos Serviços de Administração e Manutenção:

a) zelar pela conservação e uso adequado dos equipamentos de 
uso público e mobiliário das praças e providenciar o reparo dos 
danos verificados no órgão competente;

b) adotar medidas de proteção e conservação dos elementos na-
turais e criados dos parques, praças e jardins municipais; 

c) realizar a manutenção dos reflorestamentos e da arborização 
urbana, incluindo poda, substituição, tratamentos fitossanitários 
e área livre;

d) encaminhar relatórios frequentes da situação dos parques, pra-
ças e jardins ao Departamento de Posturas, de forma a atualizar o 
cadastro das unidades; e 

e) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

IV -Quanto aos Serviços de Manejo e Arborização: 

a) executar os tratos culturais adequados para o bom desenvol-
vimento da arborização, através de capina, desbrota e adubação; 

b) plantar e conservar a vegetação das vias e logradouros públi-
cos; .

c) efetuar os serviços de manutenção e instalação de equipamen-
tos e preservação das áreas verdes publicas; 

d) proceder a manutenção de áreas verdes; 

e) executar a conservação da arborização das vias e logradouros 
públicos municipais, através de supressões, ouvido o Departamen-
to de Meio Ambiente e Controle Ambiental; e 

f) atender em caráter emergencial a queda de galhos e árvores 
plantadas em área de domínio público.

§ 4.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Iluminação Pública 
tem como finalidade propiciar a gestão da operação e manutenção 
no sistema municipal de iluminação pública, o qual compete:

a) gerenciar os serviços de operação e manutenção no sistema 
municipal de iluminação pública;

b) supervisionar e fiscalizar a execução de obras no sistema muni-
cipal de iluminação pública;

c) relacionar-se com a concessionária distribuidora de energia elé-
trica nos assuntos de interesse do Município, referentes aos siste-
mas municipais de iluminação pública;

d) buscar atender as demandas da população referente à implan-
tação e/ou melhoria da iluminação pública em logradouros públi-
cos;

e) executar os serviços de vistorias diurnas e noturnas no sistema 
municipal de iluminação pública;

f) gerenciar contratos de manutenção e de obras no sistema de 
iluminação pública;

g) gerenciamento do orçamento e acompanhamento das faturas 
de consumo de energia elétrica na iluminação pública; e 

h) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

seção II

Do Departamento De lImpeza pÚblICa

Art. 269. O Departamento de Limpeza Pública é um órgão direta-
mente ligado a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trans-
porte e têm como finalidade planejar, coordenar, supervisionar e 
fiscalizar os programas de sistema de limpeza urbana do Municí-
pio. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Limpeza Pública:

a) normatizar, monitorar, fiscalizar e avaliar a implementação da 
política de limpeza urbana no Município; 

i) acompanhar a evolução e tendências futuras das demandas 
pelos serviços de saneamento nas áreas delegadas a terceiros, 
públicos ou privados, visando identificar e antecipar necessidades 
de investimentos em programas de expansão; 

j) avaliar e propor ao Secretário Municipal ajustes nos planos e 
programas de investimentos dos operadores de saneamento, vi-
sando garantir a adequação desses programas e a continuidade 
da prestação dos serviços em níveis adequados de qualidade e 
custo; e

k) desempenhar outras atribuições afins. 

§2.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Paisagismo e Jar-
dinagem tem como finalidade planejar, coordenar a implantação, 
implementação e manutenção de parques, praças e jardins do Mu-
nicípio, ao qual compete:

a) coordenar a elaboração de plano de ação e obras de paisagismo 
para a cidade; 

b) definir e localizar as áreas verdes dos novos loteamentos; 

c) implantar as exigências do Plano Diretor Municipal em relação 
às praças, parques e jardins; 

d) planejar e elaborar um sistema de áreas verdes para a área 
urbana do Município; 

e) supervisionar a implantação e manutenção do paisagismo dos 
parques, praças, jardins e logradouros públicos;

f) identificar necessidade de espécies adequadas ao plantio não 
ideal de arborização urbana; 

g) acompanhar a implantação e manutenção dos projetos de reflo-
restamento, de arborização urbana e de paisagismo; 

h) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das; e 

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

§ 3.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Paisagismo e Jardi-
nagem compete a execução das seguintes atividades:

I - Quanto aos Serviços de Conservação de Parques e Jardins:

a) zelar pela limpeza, conservação e preservação das áreas verdes 
do município, de acordo com a legislação pertinente e o Plano 
Diretor de Municipal; 

b) efetuar a conservação e reparação dos danos verificados em 
parques, praças, jardins e canteiros; 

c) coordenar e orientar o uso social dos parques, praças, jardins e 
outros logradouros públicos; e 

d) zelar pelo uso adequado das áreas de lazer.

II -Quanto aos Serviços de Planejamento e Implementação:

a) acompanhar a fiscalização do cumprimento da legislação mu-
nicipal de posturas e regulamentos do comércio eventual e am-
bulante;

b) coordenar e orientar o uso público adequado das praças, par-
ques e jardins do Município;

c) elaborar um plano de ação e obras de paisagismo para a cidade;

d) identificar necessidade de espécies adequadas ao plantio em 
situação não ideal de arborização urbana;

e) propor elaboração de projetos de reflorestamento e da arbo-
rização em logradouros e bairros com deficiência ou ausência de 
arborização;

f) fornecer dados para atualização do cadastro de arborização ur-
bana; e 

g) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.
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limpeza de todos os parques e jardins; 

e) executar o trabalho de limpeza dos cemitérios públicos; 

f) coletar e transportar os resíduos sólidos previamente destina-
dos; 

g) coletar os resíduos sólidos de serviços de saúde atendendo as 
especificações das normas sanitárias; 

h) executar as tarefas de coletas, transporte e destinação final do 
lixo domiciliar; 

i) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das; e

j) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 272. Compete ainda à Divisão de Controle da Limpeza Pública 
a execução dos seguintes serviços: 

I - Serviços de Planejamento da Limpeza Pública; 

II - Serviços de Fiscalização da Limpeza Pública; 

III - Serviços de Educação Sanitária; 

IV - Encarregado de Turma dos Serviços de Limpeza Pública; e 

V - Encarregado de Turma dos Serviços de Coleta de Lixo. 

§ 1.º Compete aos Serviços de Planejamento da Limpeza Pública:

a) elaborar planos e programas para desenvolvimento dos siste-
mas globais de limpeza pública; 

b) planejar e programar atividades técnicas específicas de coleta, 
limpeza pública e destinação final do lixo; 

c) elaborar e propor a programação periódica dos trabalhos de 
limpeza pública, verificando itinerários fixados para a coleta, lim-
peza pública e remoção do lixo; 

d) desenvolver estudos e projetos para melhoria da qualidade, 
produtividade e da limpeza pública; 

e) cadastrar e manter atualizadas as informações e documentos 
relativos à limpeza pública; 

f) acompanhar a implantação dos projetos; e 

g) desempenhar outras atribuições afins. 

§ 2.º Compete aos Serviços de Fiscalização da Limpeza Pública:

a) exercer a fiscalização do cumprimento da legislação municipal 
referente à limpeza pública; 

b) supervisionar e fiscalizar as atividades de limpeza da cidade, 
imprimindo tarefas de varrição, coleta, transporte e destinação fi-
nal do lixo domiciliar e nas vias públicas; 

c) controlar tarefas de varrição, coleta, transporte e destinação 
final do lixo domiciliar e nas vias públicas; 

d) fiscalizar os veículos utilizados na limpeza pública; 

e) lavrar autos de infração e expedir notificações; 

f) fiscalizar o lançamento do lixo e de águas servidas em logra-
douros públicos;

g) controlar e fiscalizar os serviços de limpeza pública contratados 
de empreiteiros, no que se refere ao cumprimento de programa-
ções, itinerários e horários; e 

h) desempenhar outras atribuições afins. 

§ 3.º Compete aos Serviços de Educação Sanitária:

a) promover, desenvolver e orientar quanto à educação sanitária 
no Município; 

b) sugerir a promoção de campanhas de educação sanitária e de 
caráter promocional; 

c) fornecer boletim periódico de atividades para divulgação e 

b) planejar, coordenar e fiscalizar a execução de atividades de 
limpeza urbana do Município; .

c) planejar e organizar os serviços de coleta, transporte, trata-
mento e disposição final do lixo e limpeza de vias e logradouros 
públicos; 

d) elaborar o zoneamento do Município, tendo em vista permitir a 
otimização das viaturas e dos serviços; 

e) administrar a operacionalização do aterro sanitário e da usina 
de reciclagem de resíduos sólidos; 

f) notificar os proprietários de lotes urbanos, de acordo com a 
legislação pertinente; 

g) elaborar estudos sobre o aproveitamento dos resíduos sólidos, 
bem como subprodutos; 

h) supervisionar os trabalhos de varredura e capina dos logradou-
ros públicos, remoção e destinação de animais abandonados em 
vias públicas, remoção de entulhos e outros detritos, conservação 
e limpeza de todos os parques e jardins; 

i) fornecer dados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Transporte, para orientação e mobilização da população quanto às 
atividades de limpeza; 

j) coordenar, supervisionar e promover a execução da coleta re-
gular, extraordinária ou especial do transporte do lixo desde os 
pontos de produção até os locais de destinação final; 

k) coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos 
serviços de limpeza pública e remoção de lixo, executados por 
empresas e por veículos alugados; 

l) controlar as empresas particulares, que transportam lixo e simi-
lares, que prestam serviço ao Município; 

m) elaborar e propor a programação periódica dos trabalhos de 
limpeza pública, verificando itinerários fixados para a coleta, lim-
peza pública e remoção do lixo; .

n) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das;

o) emitir parecer técnico e fornecer dados sobre equipamentos e 
materiais destinados à limpeza pública; e

p) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 270. O Departamento de Limpeza Pública compõe-se da se-
guinte estrutura: 

I - Divisão de Controle de Limpeza Pública; e

II - Divisão de Manutenção de Logradouros e Necrópoles. 

subseção I

Da DIVIsão De Controle De lImpeza pÚblICa

Art. 271. A Divisão de Controle de Limpeza Pública é um órgão 
diretamente ligado ao Departamento de Limpeza Pública e têm 
como finalidade planejar, supervisionar e executar as atividades 
de limpeza urbana do Município. 

Parágrafo único. Compete à Divisão de Controle de Limpeza Pú-
blica: 

a) executar os trabalhos de limpeza pública, obedecendo a itinerá-
rios fixados para a coleta e remoção do lixo; 

b) inspecionar e desobstruir os ralos das galerias de águas pluviais 
e promoções de medidas corretivas; 

c) remover os entulhos e detritos provenientes de chuvas, enxur-
radas e outras causas; 

d) executar os trabalhos de varredura e capina dos logradouros 
públicos, remoção e destinação de animais abandonados nas vias 
públicas, remoção de entulhos e outros detritos, conservação e 
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coletores de lixo, de acordo com os critérios e normas; 

i) coordenar campanhas educativas relacionadas à educação sa-
nitária; 

j) planejar e programar atividades técnicas específicas de coleta, 
limpeza pública e destinação final do lixo; 

k) elaborar e propor a programação periódica dos trabalhos de 
limpeza pública, verificando itinerários fixados para a coleta, lim-
peza pública e remoção do lixo; 

l) controlar tarefas de coleta, transporte e destinação final do lixo 
domiciliar e nas vias públicas; 

m) fiscalizar os veículos utilizados na limpeza pública; e 

n) desempenhar outras atribuições afins. 

subseção II

Da DIVIsão De manutenção De loGraDouros e neCrÓpoles

Art. 273. A Divisão de Manutenção de Logradouros e Necrópoles é 
um órgão diretamente ligado ao Departamento de Limpeza Públi-
ca, tendo como finalidade planejar, supervisionar e executar ativi-
dades de manutenção dos logradouros e cemitérios do Município. 

Art. 274. Compete à Divisão de Manutenção de Logradouros e 
Necrópoles: 

a) manter os padrões de qualidade da limpeza em vias públicas e 
cemitérios; 

b) providenciar a vigilância dos cemitérios para garantir a inviola-
bilidade de sepulturas; 

c) prover os cemitérios de todo o material necessário ao desenvol-
vimento de seus serviços e obras;

d) executar os trabalhos de limpeza pública nos logradouros e 
cemitérios, obedecendo aos itinerários fixados para a coleta e re-
moção do lixo; 

e) fiscalizar obras particulares nos cemitérios municipais, fazendo 
cumprir projetos aprovados; 

f) estabelecer critérios, normas e padrões de qualidade e conforto 
para os logradouros públicos do Município; 

g) controlar a denominação, emplacamento dos logradouros do 
Município; 

h) fazer um cadastro permanente dos logradouros públicos exis-
tentes, com suas caracterizações de conservação; 

i) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das; e

j) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 275. Compete ainda a Divisão de Manutenção de Logradouros 
e Necrópoles a execução dos seguintes Serviços:

I - Serviços de Administração de Necrópoles. 

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Administração de Ne-
crópoles: 

a) administrar o patrimônio das necrópoles; 

b) providenciar a vigilância dos cemitérios para garantir a inviola-
bilidade de sepulturas; 

c) prover os cemitérios de todo o material necessário ao desenvol-
vimento de seus serviços e obras; 

d) emitir o expediente relativo à concessão de perpetuidade de 
jazidos e mausoléus; 

e) promover a legalização de lotes nos cemitérios municipais, 

conhecimento público; 

d) orientar a população sobre a disposição correta e precauções 
a tomar quanto ao acondicionamento de seu lixo, obrigatoriedade 
de uso de embalagens e recipientes padronizados e os horários de 
exposição do lixo à coleta regular; 

e) esclarecer a população com relação às normas e regulamentos 
de limpeza pública; 

f) propor soluções para o equacionamento dos problemas de edu-
cação sanitária; 

g) participar da elaboração de programas de treinamento dos ser-
vidores em educação sanitária; 

h) colaborar e se integrar com órgãos e entidades afins, visando 
obter ampliação e aperfeiçoamento dos serviços prestados; e 

i) desempenhar outras atribuições afins. 

§ 4.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Limpeza Pública 
é um órgão diretamente ligado ao Departamento de Serviços Ur-
banos e têm como finalidade planejar, supervisionar e executar 
as atividades de limpeza urbana do Município, ao qual compete: 

a) executar os trabalhos de limpeza pública, obedecendo a itinerá-
rios fixados para a coleta e remoção do lixo; 

b) inspecionar e desobstruir os ralos das galerias de águas pluviais 
e promoções de medidas corretivas; 

c) remover os entulhos e detritos provenientes de chuvas, enxur-
radas e outras causas; 

d) executar os trabalhos de varredura e capina dos logradouros 
públicos, remoção e destinação de animais abandonados nas vias 
públicas, remoção de entulhos e outros detritos, conservação e 
limpeza de todos os parques e jardins; 

e) executar o trabalho de limpeza dos cemitérios públicos; 

f) coletar e transportar os resíduos sólidos previamente destina-
dos; 

g) coletar os resíduos sólidos de serviços de saúde atendendo às 
especificações das normas sanitárias; 

h) executar as tarefas de coletas, transporte e destinação final do 
lixo domiciliar;

i) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das; e 

j) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§ 5.º O Encarregado de Turma dos Serviços de Coleta de Lixo, 
ligado ao Departamento de Limpeza Pública, tem como finalidade 
planejar, supervisionar e coordenar a execução de atividades de 
coleta de lixo, exercer a fiscalização do cumprimento da legislação 
municipal referente à limpeza pública, ao qual compete:

a) coordenar e supervisionar o cumprimento de planejamentos e 
programações de atividades de coleta de lixo e serviços comple-
mentares; 

b) coordenar, supervisionar e promover a execução da coleta re-
gular, extraordinária ou especial do transporte do lixo, desde os 
pontos de produção até os locais de destino final; 

c) coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos 
serviços de remoção de lixo executados por empresas e por veí-
culos alugados; 

d) controlar as empresas particulares que transportam lixo e simi-
lares, que prestam serviço ao Município;

e) viabilizar e controlar os serviços de coleta e transporte de lixo 
domiciliar, hospitalar e de resíduos especiais e/ou perigosos; 

f) promover a execução de remoções especiais; 

g) promover ações de atendimento às comunidades; 

h) promover a colocação, nas vias públicas, de cestos e vasilhames 
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Operações de Trânsito, considerando os instrumentos adequados 
para o monitoramento técnico das condições de fluidez, de esta-
cionamento e parada nas vias, as interferências negativas ocasio-
nadas por veículos e objetos quebrados, abandonados, aciden-
tados, parados ou estacionados irregularmente, a prestação de 
socorros imediatos ao cidadão, registros de ocorrências em geral, 
resgate de vítimas, administração de condições adversas como 
alagamentos, chuvas torrenciais, deslizamento de barreiras, reali-
zação de atos públicos e passeatas, interdições de vias em geral e 
informações aos pedestres e condutores;

l) integrar a operação e a fiscalização de trânsito com a fiscaliza-
ção de transporte;

m) implantar e coordenar as atividades relativas à exploração do 
sistema de estacionamento rotativo pago no sistema viário do Mu-
nicípio;

n) realizar levantamentos, análises, estudos e pesquisas visando 
ao desenvolvimento global do sistema de estacionamento rotativo;

o) orientar as atividades de planejamento e estudos de alterações 
no sistema de transporte coletivo e individual de passageiros;

p) coordenar a elaboração de projetos de criação, alteração ou 
extinção de serviços;

q) analisar e dar parecer técnico às solicitações da comunidade;

r) planejar e coordenar o controle operacional do sistema de trans-
porte coletivo;

s) planejar e coordenar o controle operacional do sistema de táxi;

t) coordenar o controle operacional dos sistemas de transportes 
especiais;

u) desenvolver estudos visando à elaboração de planilhas de cál-
culo dos preços dos serviços de táxi e do transporte coletivo de 
passageiros;

v) efetuar pesquisas, estudos e medidas de desempenho do siste-
ma viário, bem como coletar dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

w) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispo-
sitivos e os equipamentos de controle viário em todo território do 
Município;

y) aprovar a afixação de publicidade, legendas ou símbolos ao 
longo das vias sob a circunscrição do Município, determinando a 
retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade e a 
segurança, com o ônus para quem o tenha colocado;

z) articular-se com outros órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas 
impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do 
licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências 
de veículos e de prontuários dos condutores de uma para a outra 
unidade da Federação;

aa) promover e participar de projetos e programas de educação 
e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;

bb) propor e implantar políticas de educação para a segurança 
do trânsito, bem como articular-se com o órgão de educação da 
Prefeitura para o estabelecimento de coordenação educacional em 
matéria de trânsito;

cc) vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados 
para a circulação desses veículos;

dd) autorizar a utilização de vias municipais, sua interdição par-
cial ou total, permanente ou temporária, bem como estabelecer 
desvios ou alterações do tráfego de veículos e regulamentar ve-
locidades superiores ou inferiores às estabelecidas no Código de 
Trânsito Brasileiro;

ee) regulamentar e fiscalizar as operações de carga e descarga de 
mercadoria;

ff) homologar as ondulações transversais nos termos do art. 334 

expedindo o respectivo termo; 

f) aprovar e licenciar as obras de construção de jazigos e mauso-
léus; 

g) fiscalizar obras particulares nos cemitérios, fazendo cumprir 
projetos aprovados; 

h) promover limpeza e conservação do local; 

i) manter atualizados fichários das inumações, exumações, tras-
ladações; e 

j) atender pedidos de cessão das capelas mortuárias.

seção III

Do Departamento De trânsIto

Art. 276. O Departamento de Trânsito é um órgão diretamente 
ligado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, o 
qual compete implementar, planos, programas e projetos, regula-
mentação, educação e operação do trânsito dos usuários das vias 
públicas nos limites do Município, estudar, planejar e promover 
medidas pertinentes à maior segurança e rendimento do sistema 
viário, através de regulamentação, proposição de obras, execução 
de sinalização, controle de trânsito de veículos e pedestres nas 
vias públicas e que passará a integrar-se ao Sistema Nacional de 
Trânsito para o exercício das competências estabelecias no Código 
de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Trânsito a execu-
ção das seguintes atividades:

a) fazer e cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
de suas atribuições;

b) planejar, projetar, regulamentar, operar e coordenar a execu-
ção da fiscalização do trânsito de veículos, pedestres e animais 
e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas;

c) estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, 
as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

d) fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administra-
tivas cabíveis no exercício regular do poder de polícia administra-
tiva de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito 
e multas por infrações de circulação, estacionamento, parada, por 
excesso de peso, dimensões e lotação de veículo previsto no Có-
digo de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando 
as multas que aplicar;

e) fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 do Código 
de Trânsito Brasileiro relativa à obra e eventos, aplicando as pena-
lidades e arrecadando as multas nele previstas;

f) planejar e coordenar o processo administrativo de notificação, 
de exercício da ampla defesa e do contraditório e de arrecadação 
de multas e taxas referentes à aplicação de penalidades por infra-
ções de trânsito;

g) planejar e coordenar a arrecadação de taxas para remoção e 
estadia de veículos e objetos, escolta de veículos de cargas, inter-
dições de vias e desvios de trânsito para obras e eventos e outros 
serviços a serem realizados no leito viário;

h) fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços 
de remoção e estadia de veículos, escolta de veículos de cargas e 
transporte de carga indivisível;

i) planejar e implantar medidas para redução da circulação de 
veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a 
emissão global de poluentes;

j) fiscalizar o nível de emissão de poluentes e resíduos produzidos 
pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o 
estabelecido no Art. 66 do Código de Trânsito Brasileiro, além de 
dar apoio às ações específicas de órgãos ambientais local, quando 
solicitado;

k) elaborar, implantar e avaliar a execução do Plano Diretor de 
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t) estudar a localização, tipo e demais características dos pontos 
de táxi;

u) desenvolver projetos para os sistemas de transporte coletivo e 
de táxi;

v) efetuar análise e controle estatístico de dados operacionais sub-
sidiários à elaboração de estudos e projetos;

w) realizar estudos de demanda para o sistema de transporte no 
âmbito do Município;

x) efetuar levantamento de campo e pesquisas operacionais de 
estudo e acompanhamento dos sistemas em vigor;

y) executar atividades de controle estatística operacional;

z) operar a manutenção de cadastros referentes aos sistemas de 
ônibus, táxi e transporte escolar; e

aa) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

§ 2.º A Divisão de Engenharia, Sinalização, Transportes e Infra-Es-
trutura compõe-se da seguinte estrutura de serviços:

I - Serviços de Projetos de Sinalização;

II - Setor de Transportes Coletivos; e

III - Serviços de Agentes de Trânsito.

Art. 278. Os Serviços de Projetos de Sinalização, ligado a Divisão 
de Engenharia, Sinalização, Transportes e Infra-Estrutura têm por 
objetivo planejar e executar as atividades de tráfego no Município.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Projetos de Sinalização 
a execução das seguintes atividades:

a) efetuar pesquisas, estudos e medidas de desempenho do sis-
tema viário;

b) identificar as demandas do sistema de sinalização semafórica, 
providenciando a implantação e manutenção;

c) estudar e elaborar projetos de modernização tecnológica da 
rede semafórica do Município;

d) providenciar a implantação e manutenção da sinalização se-
mafórica;

e) proceder ao acompanhamento dos contratos relativos ao forne-
cimento de materiais e serviços para a área de sinalização viária 
e semafórica;

f) propor modificações na sinalização semafórica, adequando-as 
às mudanças operacionais do sistema viário;

g) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das;

h) opinar em projetos de novas edificações urbanas, sob o ponto 
de vista dos impactos da estrutura viária;

i) propor estudos de melhoramentos, objetivando maior seguran-
ça do tráfico;

j) estabelecer normas e padrões de qualidade e conforto para os 
passeios públicos;

k) analisar solicitações quanto à realização de atividades que inter-
firam no sistema viário do Município; e

l) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 279. O Setor de Transportes Coletivos, ligado a Divisão de 
Engenharia, Sinalização, Transportes e Infra-Estrutura têm por ob-
jetivo coordenar e fiscalizar a operação e expansão de serviços de 
transporte público de âmbito municipal:

Parágrafo único. Compete ao Setor de Transportes Coletivos a 
execução das seguintes atividades:

do Código de Trânsito Brasileiro; e

gg) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de 
suas funções, que lhe forem atribuídas.

§ 1.º O Município poderá celebrar convênios com instituições pú-
blicas para delegação de atribuições, com vistas à maior eficiência 
e segurança no trânsito, bem como para a capacitação técnica, 
assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito, 
com ressarcimento dos custos.

§ 2.º O Departamento de Trânsito compõe-se da seguinte estru-
tura de serviços:

I - Divisão de Engenharia, Sinalização, Transportes e Infra-Estru-
tura; e

II - Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração.

subseção I

Da DIVIsão De enGenharIa, sInalIzação, transportes e InFra-estrutura

Art. 277. A Divisão de Engenharia, Sinalização, Transportes e In-
fra-estrutura vinculada ao Departamento de Trânsito e têm por 
objetivo coordenar e fiscalizar a operação e expansão de serviços 
de transporte e infra-estrutura no âmbito municipal.

§ 1.º Compete à Divisão de Engenharia, Sinalização, Transportes 
e Infra-estrutura:

a) planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias 
de estudos do sistema viário;

b) planejar o sistema de circulação viária do Município;

c) proceder a estudos de viabilidade técnica para a implantação de 
projetos de trânsito;

d) integrar-se com os diferentes órgãos públicos para estudos so-
bre o impacto no sistema viário para aprovação de novos projetos;

e) elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os pa-
drões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sis-
tema Nacional de trânsito, conforme normas do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, Departamento Nacional de Trânsito - DE-
NATRAN e Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN;

f) acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar seus 
resultados;

g) coordenar e fiscalizar a operação e expansão de serviços de 
transporte público de âmbito municipal;

h) orientar as atividades de planejamento e estudos de alterações 
no sistema de transporte coletivo e individual de passageiros;

i) coordenar a elaboração de projetos de criação, alterações ou 
extinção de serviço;

j) analisar e dar parecer técnico às solicitações da comunidade;

k) planejar e coordenar o controle operacional do sistema de 
transporte coletivo;

l) planejar e coordenar o controle operacional do sistema de táxi;

m) coordenar o controle operacional do sistema de transportes 
especiais;

n) desenvolver estudos visando à elaboração de planilhas de cál-
culo dos preços dos serviços de táxi e do transporte coletivo de 
passageiros;

o) coordenar a fiscalização, vistoria e aplicação das normas de 
serviço;

p) estudar a criação e alteração de itinerários, pontos e terminais;

q) planejar a programação operacional das linhas;

r) estabelecer a distribuição das linhas às empresas concessioná-
rias;

s) planejar linhas e itinerários para ocasiões especiais;
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veículos e outros itens de controle do serviço de transporte cole-
tivo urbano;

c) organizar e controlar as atividades de fiscalização do transporte 
individual de passageiros do Município;

d) fiscalizar os pontos de táxis preventiva e corretivamente;

e) elaborar e submeter periodicamente à apreciação e análise su-
perior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvi-
das; e

f) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; e

g) executar outras tarefas que lhe forem solicitadas pelos seus 
superiores.

Art. 280. Os Serviços de Agentes de Trânsito têm por função es-
tudar e promover medidas pertinentes à maior segurança e rendi-
mento do sistema viário, através de regulamentação, proposição 
de obras, execução de sinalização e controle de trânsito de veí-
culos e pedestres nas vias públicas, coordenar as atividades de 
operação e fiscalização de trânsito no âmbito do Município.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Agentes de Trânsito:

a) estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, 
as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

b) autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis no exer-
cício regular do poder de polícia administrativa de trânsito, por 
infrações de circulação, estacionamento, parada, por excesso de 
peso, dimensões e lotação de veículos previstas no Código Brasi-
leiro de Trânsito;

c) analisar, autorizar e acompanhar interdições de vias e desvios de 
trânsito para a realização de obras, eventos, atividades especiais 
e outros serviços, propondo alteração de itinerários do tráfego 
em geral e interdição de vias em períodos e horários que menos 
interfiram na segurança e livre circulação de veículos e pedestres;

d) prover, manter e providenciar a distribuição de materiais, equi-
pamentos e acessórios necessários ao desenvolvimento das ope-
rações de trânsito;

e) manter relacionamento com outros órgãos, visando ao desen-
volvimento de operações conjuntas;

f) executar, por meios próprios ou de terceiros, no exercício regu-
lar do poder de polícia, as atividades de remoção e guarda de ve-
ículos retidos ou apreendidos em situação infracional de trânsito, 
no âmbito do Município, até que sejam cumpridas as formalidades 
legais;

g) fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços 
de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

h) coordenar as atividades relativas à exploração, por meio próprio 
ou por terceiros, do sistema de estacionamento rotativo tarifado 
no sistema viário do Município;

i) participar das campanhas educativas e outras promoções que 
visem à educação no trânsito; e

j) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

subseção II

Da DIVIsão De FIsCalIzação, tráFeGo e aDmInIstração

Art. 281. A Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração vincu-
lada ao Departamento de Trânsito, têm por objetivo administrar os 
serviços de Controle de Infrações e arrecadação de multas, articu-
lar e promover os serviços de Educação de Trânsito e Atendimento 
e buscar e catalogar os dados relativos aos Serviços de Controle e 
Análise de Estatística de Trânsito.

§ 1.º Compete à Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração:

a) administrar o controle de utilização dos talões de multa, pro-
cessamentos dos autos de infração e cobranças das respectivas 

I - Quanto aos Serviços de Transporte Coletivo:

a) a participação no processo de concessão de novas linhas urba-
nas e rurais e no serviço de transporte de passageiros em geral;

b) organizar e manter o cadastro de todas as concessões, permis-
sões e autorizações;

c) fiscalizar o estado de conservação e segurança dos veículos das 
empresas concessionárias de transporte coletivo;

d) participar dos estudos sobre tarifas a serem cobradas nos ser-
viços de transporte coletivo;

e) orientar quanto ao cumprimento das exigências que disciplinam 
o transporte coletivo geral;

f) instalar e conservar abrigos para passageiros;

g) lavrar autos de infração ou notificação decorrentes de irregu-
laridades que forem constatadas, em obediência à legislação per-
tinente;

h) propor expedição de licenças para tráfego de transporte coleti-
vo em caráter especial;

i) participar na definição e a fiscalização de horários, e itinerários 
das linhas de ônibus;

j) controlar os pontos de estabelecimento de ônibus e de táxis; e

k) executar outras tarefas que lhe forem solicitadas pelos seus 
superiores.

II - Quanto aos Serviços de Gestão e Controle do Transporte Ur-
bano:

a) orientar as atividades de planejamento e estudos de alterações 
no sistema de transporte coletivo e individual de passageiros;

b) planejar e coordenar o controle operacional, inclusive através 
do conselho tarifário e do sistema de transporte coletivo;

c) planejar e coordenar o controle operacional do sistema de táxi;

d) coordenar a fiscalização, vistoria e aplicação das normas ope-
racionais de serviço;

e) acompanhar, com o órgão gestor estadual e/ou municipal, o 
projeto de funcionamento do terminal rodoviário;

f) elaborar e executar o projeto de municipalização do trânsito;

g) coordenar, organizar e controlar as atividades de transporte 
coletivo;

h) planejar, projetar e regulamentar o trânsito de veículos, de pe-
destres, de animais e promover o desenvolvimento da circulação e 
da segurança de ciclistas;

i) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; e

j) executar outras tarefas que lhe forem solicitadas pelos seus 
superiores.

III - Quanto aos Serviços de Planejamento Operacional:

a) realizar levantamentos, pesquisas, análises e estudos com vis-
tas ao planejamento operacional do transporte coletivo e de táxis;

b) realizar projetos de linhas e itinerários de ônibus;

c) efetuar levantamentos de campo voltados para o transporte 
coletivo e de táxi;

d) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; e

e) executar outras tarefas que lhe forem solicitadas pelos seus 
superiores.

IV - Quanto aos Serviços de Controle e Monitoramento:

a) fiscalizar o cumprimento da legislação e das normas operacio-
nais de serviço;

b) fiscalizar a oferta de serviços abrangendo viagens, horários, 
veículos por linha, pontos de parada, itinerários, conservação dos 
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Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Educação para o Trânsi-
to e Atendimento ao Cidadão a execução das seguintes atividades:

a) solicitar aos diversos órgãos da Secretaria dados e informações 
sobre serviços prestados diariamente aos usuários, visando à uni-
formização do sistema de informações;

b) atender ao disposto no Capítulo V, Art. 72 e Art. 73, da Lei 
n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

c) receber as reivindicações dos usuários e encaminhá-las aos ór-
gãos responsáveis pelo atendimento da solicitação/reclamação;

d) informar aos usuários quanto ao atendimento de suas reivindi-
cações, através de ofício assinado pelo Secretário;

e) prestar informações aos interessados sobre os vários serviços 
prestados pela Secretaria;

f) receber e orientar os interessados, prestando-lhes informações 
sobre o andamento de sua reclamações/solicitações, supervisio-
nando o encaminhamento dos mesmos ao órgão responsável;

g) providenciar junto às chefias dos diversos órgãos análise das 
reclamações/solicitações, mantendo controle permanente quanto 
ao tempo de resposta;

h) documentar-se convenientemente com dados de interesse ge-
ral para atendimento ao público e à Administração Municipal;

i) promover a Educação de Trânsito junto a Rede Municipal de 
Ensino, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito;

j) promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas 
públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo Con-
selho Nacional de Trânsito - CONTRAN; e

k) executar outras tarefas que lhe forem solicitadas pelos seus 
superiores.

Art. 284. Os Serviços de Controle e Análise de Estatísticas de Trân-
sito, vinculados a Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração 
têm por objetivo coletar e controlar dados estatísticos sobre aci-
dentes de trânsito e propor ações que minimizem suas causas.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Controle e Análise de 
Estatística de Trânsito a execução das seguintes atividades:

a) coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre 
acidentes de trânsitos e suas causas;

b) controlar os dados estatísticos da frota circulante do Município;

c) controlar os veículos registrados e licenciados no Município;

d) elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar 
ou interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário; e

e) desempenhar outras atribuições afins.

seção IV

Departamento De FIsCalIzação De posturas

Art. 285. O Departamento de Fiscalização de Posturas é um ór-
gão diretamente ligado a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
têm por finalidade, fazer cumprir a legislação municipal de pos-
turas (Código de Posturas), através da fiscalização, orientação e 
aplicação das sanções determinadas pela legislação.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Fiscalização de 
Posturas: 

a) fiscalizar a observância do cumprimento das posturas munici-
pais e da legislação municipal de posturas na execução de ativida-
des do comércio eventual e ambulante, orientando os munícipes, 
notificando e autuando irregularidades, realizando apreensões e 
aplicando outras sanções previstas na legislação;

multas;

b) administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos;

c) controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e admi-
nistração do pátio e veículos;

d) controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinali-
zação;

e) operar em segurança das escolas;

f) operar em rotas alternativas;

g) operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem 
a devida sinalização;

h) operar a sinalização (verificação ou deficiências na sinalização); 
e

i) desempenhar outras atribuições afins.

§ 2.º A Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração compõe-
se da seguinte estrutura de serviços:

I - Serviços de Controle de Infrações e Arrecadação de Multas;

II - Serviços de Educação de Trânsito e Atendimento ao Cidadão; e

III - Serviços de Controle e Análise de Estatística de Trânsito.

Art. 282. Os Serviços de Controle de Infrações e Arrecadação de 
Multas vinculado a Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administra-
ção têm por objetivo, controlar e arrecadar as multas que forem 
aplicadas, executando os controles administrativos necessários ao 
processo de autuação e aplicação de penalidades por infrações à 
legalização de trânsito, no âmbito da competência municipal.

Parágrafo único. Compete aos Serviços de Controle de Infrações e 
Arrecadação de Multas a execução das seguintes atividades:

a) proceder à triagem e à análise para a observância do correto 
preenchimento de autos de inflação;

b) elaborar relatórios estatísticos referentes aos autos de inflação, 
contemplando todas as situações regulares e irregulares, inclusive 
quanto ao preenchimento;

c) dar entrada dos autos de inflação no sistema de processamento 
e expedir notificações de penalidades;

d) controlar a tramitação dos processos referentes a impugnações 
e recursos interpostos aos autos de infração;

e) realizar levantamento dos recursos financeiros provenientes da 
arrecadação das multas e taxas pelos serviços de remoção e guar-
da de veículos;

f) manter controle, registrar e licenciar ciclomotores, veículos de 
tração e propulsão humana e de tração animal;

g) manter controle dos veículos e pedestres em débito com o Mu-
nicípio;

h) encaminhar ao órgão executivo estadual de trânsito as informa-
ções sobre penalidades aplicadas no Município em veículos licen-
ciados em outros municípios e em outros Estados;

i) encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças os débitos rela-
tivos às penalidades aplicadas aos pedestres, objetivando inclusão 
em dívida ativa;

j) prover e manter registro de entrada e saída de veículos sinis-
trados, retidos ou recolhidos pela fiscalização ou policiamento de 
trânsito, com as causas devidamente especificadas;

k) desempenhar outras atribuições afins.

Art. 283. Os Serviços de Educação para o Trânsito e Atendimento 
ao Cidadão, vinculados a Divisão de Fiscalização, Tráfego e Admi-
nistração têm por objetivo Coordenar as ações de educação para 
o trânsito, no âmbito municipal, gerenciar, coordenar e controlar 
os serviços de atendimento ao cidadão, atendendo o disposto no 
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lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a 
fim de subsidiar o processo decisório. 

Parágrafo único. Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te as seguintes atribuições:

a) elaborar e aplicar o Código Municipal de Meio Ambiente, que 
regula a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os ci-
dadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conser-
vação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente 
equilibrado, bem como de usos comuns dos povos e essencial à 
sadia qualidade de vida; 

b) determinar diretrizes destinadas à melhoria das condições am-
bientais do Município e a gestão integrada dos resíduos sólidos;

c) determinar diretrizes ambientais para a elaboração de projetos 
e parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de 
atividades e empreendimentos relacionados à coleta e disposição 
de resíduos; 

d) promover a educação ambiental; 

e) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e a 
integridade do patrimônio genético; 

f) implantar e gerenciar unidades de conservação representativas 
dos ecossistemas originais do espaço territorial do Município, im-
plementando os planos de manejo; 

g) propor a criação e gerenciar os parques municipais, implemen-
tando seus planos diretores; 

h) recomendar ao e Conselho Municipal de Vigilância Ambiental – 
COMVIGIA normas, critérios, parâmetros, limites e métodos para 
o uso dos recursos ambientais do Município; 

i) exercer o controle e o monitoramento das atividades produtivas 
e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente 
poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, exigindo, sempre 
que necessário, na forma da lei, os estudos prévios de impacto 
ambiental – EPIA’s e respectivos relatórios de impacto ambiental 
– RIMA’s e Declaração de Impacto Ambiental – DIA, para as ativi-
dades potencialmente poluidoras ou degradadoras; 

j) licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação 
das obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente po-
luidoras ou degradadoras do meio ambiente; 

k) exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos, em benefí-
cio da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e 
controle do meio ambiente e dos resíduos sólidos; 

l) fiscalizar as atividades produtivas, comerciais e de prestações 
de serviços e o uso de recursos ambientais pelo poder público e 
pelo particular; 

m) promover as medidas administrativas e requerer as judiciais, 
cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores 
e degradadores do meio ambiente; 

n) determinar auditorias ambientais, periódicas ou ocasionais, aos 
responsáveis por atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou degradadoras, estabelecendo diretrizes e prazos específicos; 

o) exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos 
naturais do Município; 

p) implementar ações para a redução da quantidade de resíduos 
produzidos pela população; 

q) dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público, nas 
suas ações institucionais em defesa do meio ambiente; 

r) assessorar a Administração Municipal nas questões ligadas à 
ecologia, ao meio ambiente e ao saneamento; 

s) articular-se com organizações governamentais, da sociedade 
civil e do setor privado, para a execução integrada e a obtenção de 
recursos para a implementação de ações relativas à preservação, 
conservação e recuperação dos recursos ambientais naturais, ou 
criados; 

t) atuar de forma integrada com os demais órgãos ambientais 

b) organizar equipes de fiscalização através de rodízio e alternân-
cia de áreas de atuação, componentes e coordenação;

c) instruir os processos de licenciamento das atividades do comér-
cio ambulante e eventual;

d) fiscalizar, vistoriar e coordenar o exercício do comércio ambu-
lante e eventual.

e) inspecionar e executar vistorias prévias para liberar a instalação 
e funcionamento mediante alvarás para circos, parques de diver-
sões, e outros eventos de diversão pública não legalizadas;

f) vistoriar as feiras diversas;

g) fiscalizar a utilização do passeio público por estabelecimentos 
comerciais, evitando a colocação de mesas e cadeiras no passeio;

h) fiscalizar e coordenar os serviços de licenciamento e a coloca-
ção de elementos publicitários, como placas, cartazes, outdoor, 
entre outros;

i) fiscalizar os serviços de propaganda sonora, de alto-falantes e 
outros meios de comunicação;

j) fiscalizar o sossego público, lei do silêncio;

k) determinar ações especiais de fiscalização de posturas;

l) providenciar a realização de vistorias, por denúncias ou preven-
ção;

m) fiscalizar, orientar, notificar e autuar irregularidades na obser-
vância da posturas municipais referentes a calçadas e terrenos 
baldios, publicidade nas vias e logradouros públicos, nos lugares 
de acesso ao público ou que, de qualquer modo, sejam audíveis 
ou visíveis ao público, colocação de materiais de construção, lixo, 
entulhos, máquinas, veículos e equipamentos de obras, utensílios 
e ferramentas em calçadas, vias e logradouros públicos; 

n) fiscalizar o despejo de materiais provenientes de desaterros, 
drenagem e demolições;

o) fiscalizar trailer, bancas de jornal, quiosques e outras atividades 
econômicas localizadas em vias e logradouros públicos;

p) fiscalizar, nos termos da legislação própria, a ocupação das vias 
e logradouros públicos, para exploração comercial; e

q) exercer outras atividades correlatas.

Capítulo VII

Da seCretarIa munICIpal De meIo ambIente

Art. 286. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão ao 
qual incumbe formular, coordenar, executar e fazer executar, em 
estreita articulação com as demais Secretarias a política munici-
pal do meio ambiente e a preservação, conservação e uso racio-
nal, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais; a 
promoção das medidas normativas e executivas de defesa, pre-
servação e exploração econômica dos recursos naturais não re-
nováveis; realizar a integração com a política estadual do meio 
ambiente; fazer exercer o poder de polícia e a inspeção ambiental; 
fazer cumprir as leis federais, estaduais e municipais relativas ao 
meio ambiente e de posturas, estabelecer a cooperação técnica 
e científica com instituições nacionais de defesa e proteção do 
meio ambiente; prover a implantação de parques, praças, jardins 
e hortos, bem como a sua conservação e manutenção, desenvol-
ver projetos e medidas tendentes ao incremento e à disponibiliza-
ção de áreas verdes para uso da população e para o aumento da 
relação habitantes/áreas verdes; desenvolvimento de projetos e 
ações destinadas a dotar a fisionomia urbana de embelezamento 
paisagístico; o desenvolvimento de pesquisas referentes à fauna 
e à flora, o combate permanente à poluição ambiental, visual e 
sonora; coordenar e executar a política dos serviços de utilidade 
pública, os serviços de coleta de entulhos, reciclagem e disposi-
ção final do lixo e resíduos industriais, por administração direta 
ou através de terceiros, os serviços de limpeza, conservação e o 
controle de terrenos no perímetro urbano; assessorar o Prefeito 
Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição 
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e) elaborar normas e políticas básicas para a realização de pesqui-
sas nas comunidades rurais; 

f) promover a intersetoriedade dos diversos órgãos municipais, es-
taduais e federais para o desempenho de ações nas áreas de meio 
ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável 
das comunidades envolvidas; 

g) promover reuniões periódicas com as comunidades com vistas 
a elaboração de programas que tenham por finalidade a preser-
vação e recuperação do meio ambiente, com manejo sustentável 
dos recursos naturais, geração de renda no setor e diminuição do 
êxodo rural.

h) executar política de meio ambiente; e 

i) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata. 

Art. 290. O Departamento de Meio Ambiente tem a gestão de 
suas atividades coordenada e orientada e processada através dos 
seguintes órgãos que o compõe: 

I - Setor de Meio Ambiente.

subseção ÚnICa

Do setor De meIo ambIente

Art. 291. O Setor de Meio Ambiente diretamente ligado ao Depar-
tamento de Meio Ambiente têm como finalidade executar ativi-
dades relacionadas a análise técnica bem como o cadastro e o li-
cenciamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, 
acompanhar o desenvolvimento de planos, programas e projetos 
que visem o controle da poluição ambiental, bem como atuar no 
âmbito da fiscalização das fontes de poluição sonora, atmosférica, 
hídrica e residual, desenvolvendo ações preventivas e corretivas 
de proteção aos ecossistemas. 

Parágrafo único. Ao Setor de Meio Ambiente compete o desempe-
nho das seguintes atividades:

a) estabelecer diretrizes destinadas à melhoria das condições am-
bientais do Município; 

b) articular-se com instituições federais, estaduais e municipais 
para a execução coordenada de programas relativos à preservação 
dos recursos naturais renováveis; 

c) articular-se com órgãos federais e estaduais com vistas à obten-
ção de financiamento para programas relacionados com o reflores-
tamento ou manejo de florestas do Município; 

d) colaborar com a Secretaria de Estado para Assuntos do Meio 
Ambiente e com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
CESAN na elaboração e execução de planos e medidas que visam 
o controle da poluição causada por esgotos sanitários; 

e) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes do Conselho Municipal de Vigilância Ambiental; 

f) planejar, orientar, controlar e avaliar o meio ambiente do Mu-
nicípio; 

g) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e a 
integridade do patrimônio genérico; 

h) proteger a fauna e flora; 

i) promover, periodicamente, auditorias nos sistemas de controle 
de poluição e de prevenção de riscos de acidentes, das instalações 
e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avalia-
ção de seus efeitos sobre o meio ambiente, bem como saber a 
saúde dos trabalhadores e da população; 

j) coordenar a fiscalização da produção, da estocagem, do trans-
porte, da comercialização e da utilização de técnicas, métodos e 
instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia 
qualidade de vida e o meio ambiente; 

k) exigir, na forma da lei, para a implantação ou ampliação de 

federais, estaduais e municipais, no que concerne à implementa-
ção da política nacional de descentralização, respaldando-se na 
competência do poder local e na atuação em caráter supletivo; e 

u) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das fun-
ções, que lhes forem atribuídas. 

Art. 287. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além do Ga-
binete do Secretário, compõe-se da seguinte unidade de serviço, 
diretamente subordinada ao respectivo titular: 

I - Da Assessoria Especial Adjunta; e

II - Departamento de Meio Ambiente e Controle Ambiental. 

seção I

Da assessorIa espeCIal aDjunta

Art. 288. A Assessoria Especial Adjunta visa coordenar e gerir o 
processo relativo ao Meio Ambiente de São Gabriel da Palha, por 
meio de ações estratégicas que visem soluções integradas para 
o desenvolvimento sustentável da região, em consonância com 
as diretrizes de planejamento urbano estadual e federal, além de 
propor e adotar medidas que visem à racionalização de métodos 
de gestão pública de resultados do Governo Municipal.

Parágrafo único. Compete a Assessoria Especial Adjunta a execu-
ção das seguintes atribuições:

a) coordenar a prestação dos serviços municipais aos cidadãos no 
que se refere a sua área de atuação;

b) auxiliar na coordenação das ações de meio ambiente;

c) proporcionar prestação de serviços municipais de qualidade, 
relativos à sua área de competência;

d) desenvolver e implementar diretrizes e metas para a atuação 
da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, de forma integrada as 
outras Secretarias Municipais;

e) apresentar os resultados obtidos e propor projetos, planos, es-
tratégias e metodologias específicas na área ambiental; e

f) desempenhar com eficiência e probidade outras atividades cor-
relatas as suas atribuições e aquelas solicitadas pela chefia ime-
diata.

seção II

Do Departamento De meIo ambIente

Art. 289. O Departamento de Meio Ambiente é um órgão direta-
mente ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente têm como 
finalidade coordenar e executar as operações de controle ambien-
tal, definidas na política municipal de meio ambiente e legislação 
complementar, planejando, coordenando, avaliando e executando 
os procedimentos de licenciamento, controle, monitoramento e 
fiscalização de atividades potencial ou efetivamente poluidoras e/
ou degradadoras do ambiente, a elaboração de planos e projetos 
para o desenvolvimento e apoio às atividades de meio ambiente. 

Parágrafo único. Ao Departamento de Meio Ambiente compete o 
desempenho das seguintes atividades: 

a) coordenar as ações que assegurem a implementação e execu-
ção das diretrizes e políticas fixadas pela Administração Municipal 
na área de meio ambiente; 

b) analisar os pleitos emanados das comunidades rurais do Mu-
nicípio;

c) elaborar e desenvolver programas e projetos para o setor, 
apoiando-se em políticas federais e estaduais, promovendo a in-
tegração entre esses governos, o Município e produtores rurais; 

d) definir e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destina-
dos à preservação e recuperação do meio ambiente; 
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h) promover, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, programas de educação ambiental nas escolas munici-
pais, de forma permanente, multi e interdisciplinar, contemplando 
as questões locais, regionais, nacionais e mundiais; 

i) divulgar, junto aos demais órgãos da administração municipal, 
as informações relativas aos bens sob proteção legal e preserva-
ção; 

j) promover a dinamização dos movimentos populares e sindicais e 
seu envolvimento crítico nos problemas ambientais do Município; 

k) conhecer as principais características e especificidades dos 
movimentos populares e sindicais do Município, através do ma-
peamento das entidades existentes, da identificações de suas 
principais formas de organização e manifestação, da identificação 
de suas principais demandas e reivindicações, da identificação de 
seus principais interlocutores, do conhecimento da imagem que as 
lideranças têm do meio ambiente e da preparação da comunidade 
para participação em audiências públicas informando sobre o pro-
jeto a ser submetido a seu exame; 

l) sensibilizar as lideranças populares e sindicais a partir de uma 
visão de desenvolvimento sustentado, para a melhoria da qualida-
de de vida da população;

m) promover ações, junto às lideranças, que divulguem o conhe-
cimento do patrimônio ambiental do Município; 

n) organizar palestras, encontros, fóruns, seminários, cursos e 
reuniões técnicas, visando a envolver a comunidade nas discus-
sões sobre o meio ambiente; 

o) criar mecanismos efetivos de participação da comunidade nas 
decisões e ações relativas às questões ambientais do Município; 

p) promover medidas de conscientização da população sobre a 
necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente; e 

q) divulgar os projetos ambientais do Município, visando a esti-
mular a comunidade a utilizar-se dos serviços prestados pelo De-
partamento. 

§ 2.º Quanto aos Serviços de Projetos e Normas Técnicas com-
pete: 

a) promover estudos, pesquisas e diagnósticos e a proposição de 
medidas de proteção e conservação do meio ambiente;

b) preparar plantas, bases cartográficas e desenhos necessários 
ao desenvolvimento de projetos, estudos, pesquisas e outros; 

c) efetuar o levantamento e sistematizações cientificas para o de-
senvolvimento de projetos e pesquisas; 

d) desenvolver, em conjunto com os órgãos afins, projetos de pes-
quisa ambiental; 

e) elaborar projetos de recuperação paisagística em áreas degra-
dadas; 

f) promover o detalhamento do Plano Paisagístico do Município; 

g) compatibilizar os planos, projetos e atividades de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente, definidos pelo Execu-
tivo Municipal, com outros estabelecidos nas demais esferas de 
governo, objetivando a conjugação de esforços para o melhor al-
cance dos objetivos colimados; 

h) propor regulamentação de leis; 

i) preparar minutas de instrumentos legais para a criação e desa-
propriação de áreas de interesse ambiental; 

j) formular, aplicar e promover a difusão de normas técnicas, regu-
lamentos e padrões de proteção, conservação e melhoria de meio 
ambiente e o uso e manejo dos recursos ambientais, observadas 
as legislações federal e estadual; 

k) propor normas visando o controle da poluição ambiental em 
todas as suas formas; 

l) promover estudo de normas técnicas e estabelecer padrões de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, observadas 
as legislações federal e estadual pertinentes; e 

atividades de significativo potencial poluidor, Estudo Prévio de Im-
pacto Ambiental - EPIA, a que se dará publicidade, assegurada a 
participação da sociedade civil em todas as fases de sua elabora-
ção; 

l) estabelecer e coordenar o atendimento a normas, critérios e 
padrões de qualidade ambiental; 

m) promover medidas judiciais e administrativas de responsabili-
zação dos causadores de poluição ou degradação ambiental; 

n) exigir, na forma da lei, através do órgão encarregado da execu-
ção da política municipal de proteção ambiental, previa autoriza-
ção para a instalação, ampliação e operação; 

o) de instalações ou atividades efetivas ou potencialmente polui-
doras ou causadoras de degradação ambiental; 

p) implantar unidades de conservação representativa dos ecossis-
temas do espaço territorial do município; 

q) orientar campanhas de educação comunitária destinadas a sen-
sibilizar o público e as instituições de atuação no Município para os 
problemas de preservação do meio ambiente; 

r) garantir o amplo acesso dos interessados às informações sobre 
as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental; 

s) promover a conscientização da população e a adequação do 
ensino de forma a assegurar a difusão dos princípios e objetivos 
da proteção ambiental; e 

t) assessorar a Administração Municipal em todos os aspectos re-
lativos à ecologia e à preservação do meio ambiente.

Art. 292. Compete ainda ao Setor de Meio Ambiente a execução 
dos seguintes serviços: 

I - Serviços de Educação Ambiental; 

II - Serviços de Projetos e Normas Técnicas; 

III - Serviços de Controle de Qualidade Ambiental; 

IV - Serviços de Fiscalização da Poluição Ambiental; 

V - Serviços de Monitoramento Hídrico do Solo; 

VI - Serviços de Atmosférico e Sonoro; 

VII - Serviços de Análise Técnica e Licenciamento; 

VIII - Serviços de Monitoramento e Fiscalização de Ecossistemas; 
e 

IX - Serviços de Produção Vegetal do Horto Municipal. 

§1.º Quanto aos Serviços de Educação Ambiental compete:

a) articular-se com outros órgãos públicos ou entidades privadas, 
objetivando o intercâmbio de informações; 

b) planejar, organizar e executar campanhas permanentes de sen-
sibilização popular quanto às questões ambientais, por meio dos 
veículos de comunicação existentes, articulando-se com demais 
Secretarias Municipais;

c) promover a aquisição, produção e elaboração de recursos au-
diovisuais para utilizar como apoio nos programas de educação 
ambiental e outros; 

d) apoiar eventos e programas de outros órgãos que tenham 
como objetivo sensibilizar a população para a questão da preser-
vação ambiental; 

e) promover eventos comemorativos à questão ambiental e ou-
tros; 

f) planejar, organizar e executar, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, cursos de treinamento de pro-
fessores para a inclusão de programas de atividades de educação 
ambiental nas escolas municipais; 

g) promover a articulação entre o Departamento e entidades ou 
representantes das comunidades municipais; 
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monitoramentos e medições; e 

f) solicitar aos órgãos estaduais e federais, dados relativos a mo-
nitoramentos hídricos e do solo, realizados na região de influência 
municipal. 

§ 6.º Quanto aos Serviços de Monitoramento Atmosférico e Sono-
ro compete: 

a) efetuar o monitoramento das emissões de poluentes atmosféri-
cos e ruídos para as fontes fixas e móveis em atividade; 

b) realizar as medições dos níveis de poluição sonora geradas por 
atividades potencialmente poluidoras; 

c) acompanhar as campanhas de amostragem em chaminés, exe-
cutadas nas fontes poluidoras fixas, de acordo com cronogramas 
estabelecidos;

d) manter arquivos atualizados dos dados referentes aos monito-
ramentos e medições; e 

e) solicitar aos órgãos estaduais e federais, dados relativos de 
monitoramentos atmosféricos e sonoros, realizados na região de 
influência do município.

§7.º Quanto aos Serviços de Análise Técnica e Licenciamento 
compete: 

a) cadastrar e licenciar as atividades industriais e não industriais; 

b) manter cadastro atualizado das fontes poluidoras instaladas no 
Município; 

c) cadastrar as áreas verdes e cobertura arbórea do Município; 

d) controlar e disciplinar a implementação e operação de ativi-
dades de qualquer natureza que possam atentar contra o meio 
ambiente, estabelecendo as medidas preventivas indispensáveis 
à sua aprovação; 

e) examinar e emitir pareceres técnicos em processos de licencia-
mento de atividades de extração mineral, inclusive os já instala-
dos; 

f) emitir pareceres técnico sobre os pedidos de loteamentos e con-
juntos residenciais, analisando-os sob seus aspectos ecológicos e 
de acordo com a legislação ambiental em vigor; 

g) analisar e emitir pareceres técnicos referentes a projetos de 
sistemas de controle de poluição, de recuperação de ecossistemas 
e áreas degradadas; 

h) examinar e emitir pareceres técnicos em processos de licen-
ciamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras e/ou 
degradadoras do meio ambiente; 

i) emitir parecer a respeito dos pedidos de localização, instala-
ção e operação de fontes poluidoras e de atividades que causem 
degradação ambiental ou comprometam o patrimônio natural do 
Município; 

j) apreciar os pedidos de aprovação para a construção de indús-
trias, introdução de novos equipamentos e implantação de esta-
ção de tratamento de efluentes, observando as exigências do ór-
gão estadual especifico;

k) apreciar e emitir pareceres em projetos de aterros sanitários e 
acompanhar sua execução; 

l) analisar as solicitações para localização, instalação, operação ou 
ampliação de atividades potencialmente degradadoras, para fins 
de anuência prévia; e 

m) emitir parecer técnico em solicitação para arranque de árvores. 

§ 8.º Quanto aos Serviços de Monitoramento e Fiscalização de 
Ecossistemas compete: 

a) implementar o zoneamento ambiental do Município, compatibi-
lizando os usos do solo com as características ambientais; 

m) responder a consultas sobre a matéria de sua competência, 
orientando os interessados e o público em geral quanto à aplica-
ção das normas de proteção ambiental.

§3.º Quanto aos Serviços de Controle de Qualidade Ambiental 
compete: 

a) planejar, coordenar e acompanhar o desenvolvimento de pla-
nos, programas e projetos que visem à qualidade ambiental; 

b) controlar e disciplinar a localização, implantação, operação e 
ampliação de atividades de qualquer natureza, que possam causar 
poluição ou degradação do meio ambiente; 

c) coordenar a realização de levantamentos sobre as condições 
ambientais do Município, incluindo o cadastro das indústrias ca-
pazes de produzir modificações que deteriorem estas condições, 
bem como identificar as áreas onde já existem problemas de alte-
ração do meio ambiente; 

d) fornecer diretrizes aos demais órgãos municipais, em assuntos 
que se referem ao meio ambiente e à qualidade de vida contida na 
legislação federal, estadual e municipal; 

e) adotar medidas administrativas, no âmbito de suas atribuições, 
para compatibilizar o desenvolvimento urbano com a preservação 
e recuperação da qualidade ambiental; 

f) determinar a realização de inspeções ambientais; 

g) colaborar com a área afim na elaboração de programas de con-
trole de uso do solo quanto ao combate da erosão; 

h) observar o cumprimento das normas técnicas e padrões de 
proteção, controle e conservação ambiental definidos pelo Código 
do Meio Ambiente do Município de São Gabriel da Palha, em con-
sonância com a legislação pertinente, estadual e federal; e 

i) analisar os estudos de impacto ambiental e respectivo relatório 
de meio ambiente referentes às atividades potencial ou efetiva-
mente causadoras de poluição ou degradação ambiental. 

§ 4.º Quanto aos Serviços de Fiscalização da Poluição Ambiental 
compete: 

a) fazer cumprir a legislação ambiental em vigor, aplicando os ins-
trumentos previstos; 

b) fiscalizar a execução da legislação municipal pertinente, atu-
ando, intimando e aplicando as sanções previstas contra pessoas 
físicas e jurídicas que causem poluição ou degradação ambiental 
no Município; 

c) realizar vistorias às fontes de poluição ambiental em atendi-
mento a denuncias ou por solicitação dos demais setores; 

d) manter arquivo relativo às ações fiscais realizadas, incluindo, 
dentre outros, os autos aplicados; 

e) instruir processos referentes as ações fiscais realizadas; 

f) proceder ao controle dos autos aplicados, prazos concedidos, 
defesas e respectivas decisões; e

g) promover a execução de medidas de prevenção e de combate 
à poluição ambiental. 

§5.º Quanto aos Serviços de Monitoramento Hídrico do Solo com-
pete: 

a) efetuar o monitoramento dos lançamentos de efluentes líquidos 
e resíduos sólidos; 

b) monitorar a qualidade das águas dos rios e lagoas do Município, 
orientando a população quanto ao grau de poluição dos mesmos; 

c) acompanhar as campanhas de análises de efluentes, águas su-
perficiais, subterrâneas e corpo receptor executadas por fontes 
potencialmente poluidoras; 

d) efetuar o monitoramento da qualidade das águas de bicas e 
fontes; 

e) manter arquivo atualizado dos dados referentes aos 
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das famílias que vivem no meio rural, incentivando o aumento da 
comercialização da produção agrícola com técnicas apropriadas; 

e) desenvolver pesquisas referentes à elaboração de diretrizes 
para o desenvolvimento e crescimento da produção de leite e 
qualidade do rebanho, programas de inseminação artificial para 
melhorar geneticamente os rebanhos e oferecer ao produtor apri-
moramento técnico com cursos e treinamentos; 

f) orientar a respeito da alimentação dos animais através de pas-
tagens e silagens; 

g) atender aos pecuaristas, desde a orientação para o início de 
uma nova atividade até o manejo adequado, necessidades de 
infra-estrutura e, estudos topográficos para a divisão de pastos, 
instalação de represas;

h) desenvolver programas sanitários preventivos e manejo nu-
tricional para cada tipo de rebanho, incluindo orientação para a 
aplicação de vacinas; 

i) elaborar programas para desenvolvimento de piscicultura, cuni-
cultura, aquicultura, sericultura, apicultura, orientando os produ-
tores para a preparação de tanques e equipamentos próprios para 
cada criação, principalmente para a produção de peixes e animais 
com maior procura de mercado e manejo preventivo para redução 
de doenças, bem como a manutenção de ambiente saudável para 
o desenvolvimento dos animais, com estrutura de criação de ale-
vinos e matrizes de qualidade; 

j) elaborar programas de desenvolvimento de couro e outras par-
tes dos animais; opinar sobre matérias de interesse agrícola; 

k) prosseguir com os trabalhos técnicos de divulgação e promoção 
da agricultura; efetuar a promoção econômica e as providências 
necessárias visando à atração, localização, manutenção e desen-
volvimento de iniciativas agrícolas de sentido econômico para o 
Município; 

l) realizar estudos e estabelecer uma política agrícola municipal, 
especialmente voltada à pequena propriedade rural e à produção 
de alimentos; e

m) assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competên-
cia e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento 
de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório. 

Art. 294. A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário, além do Gabinete do Secretário, compõe-se da se-
guinte estrutura: 

I - Assessoria Especial Adjunta;

I - Departamento de Agricultura; e

II - Departamento de Zootecnia. 

seção I

Da assessorIa espeCIal aDjunta

Art. 295.A Assessoria Especial Adjunta ligada diretamente a Secre-
taria Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário visando auxiliar 
na execução da política municipal de desenvolvimento rural do 
Município.

Parágrafo único. Compete à Assessoria Especial Adjunta a execu-
ção das seguintes atribuições:

a) desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e geren-
ciar as ações de desenvolvimento de programas e projetos do 
setor agrícola do Município;

b) desenvolver política rural objetivando alternativas para a solu-
ção de problemas prioritários e das potencialidades locais; 

c) orientar o processo educativo e o bem-estar da comunidade 
rural;

d) elaborar programas para desenvolvimento das principais ativi-
dades rurais exploradas neste Município; e

e) realizar estudos e estabelecer uma política agrícola municipal, 

b) efetuar monitoramento das áreas verdes, cobertura vegetal ar-
bórea, e das Unidades de Conservação do Município, inclusive as 
áreas de encostas reflorestadas; 

c) monitorar a preservação, conservação e recuperação do ecos-
sistema do Município; 

d) atender às denuncias sobre agressão aos recursos naturais do 
Município; 

e) fiscalizar recursos naturais do Município contra a prática de 
queimadas, desmatamento e outros atos considerados legalmente 
como crimes ecológicos;

f) fiscalizar as ações, obras e atividades que coloquem em risco os 
recursos naturais do Município; 

g) aplicar as sanções cabíveis quando constatadas irregularidades 
ou infringências; e

h) controlar os prazos estipulados nos autos. 

§ 9.º Quanto aos Serviços de Produção Vegetal do Horto Municipal 
compete: 

a) manter e administrar o viveiro municipal visando a aquisição e 
multiplicação de plantas destinadas aos parques, jardins, praças 
e arborização; 

b) promover e estimular a produção e reprodução de sementes e 
mudas, destinadas a programas, projetos e atividades de amplia-
ção da arborização e ornamentação de praças, jardins e logradou-
ros públicos; 

c) realizar pesquisas sobre nutrição e programação de espécies 
vegetais; 

d) cultivar espécies vegetais destinadas à arborização e ornamen-
tação de logradouros públicos; 

e) aplicar normas técnicas de plantio, adubação, irrigação e pul-
verização; 

f) manter controle atualizado do estoque de mudas, por espécie 
e tamanho; e 

g) combater pragas, doenças e ervas daninhas em viveiros. 

Capítulo VIII

Da seCretarIa munICIpal De aGrICultura e DesenVolVImento aGropeCuárIo

Art. 293. A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimen-
to Agropecuário é o órgão ao qual incumbe formular, coordenar, 
executar e fazer executar, em estreita articulação com as demais 
Secretarias e de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de De-
senvolvimento Integrado, a política municipal de desenvolvimento 
agrícola, objetivando a estruturação do setor agrícola e o desen-
volvimento rural do Município, sendo um órgão de administração 
específica diretamente ligada ao Chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Compete a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Agropecuário planejar, além das atribuições 
determinadas por Lei específica, as seguintes:

a) desenvolver programas e ações junto aos produtores que con-
sistirá na transferência de tecnologia e preparo do solo para plan-
tio até a comercialização e escoamento da produção nas comuni-
dades rurais; 

b) desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e geren-
ciar as ações de desenvolvimento de programas e projetos do se-
tor agrícola do Município de São Gabriel da Palha, realizar o cadas-
tramento de todos os agricultores do Município a fim de obter uma 
base de dados sólida a fim de incluí-los em projetos e programas, 
parcerias através de Convênios com outros órgãos e entidades; 

c) desenvolver política rural objetivando alternativas para a solu-
ção de problemas prioritários e das potencialidades locais; 

d) orientar e coordenação do processo educativo e o bem-estar 
da comunidade rural, permitindo a manutenção do emprego no 
campo, o aumento da renda e o desenvolvimento sociocultural 
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e) elaborar projetos, em conjunto com os Órgãos estaduais e fe-
derais, com vista à captação de recursos, objetivando a melhoria 
da população do Município e buscando oportunidades de desen-
volvimento sustentável, sobretudo no que se refere aos aspectos 
ambientais;

f) participar de decisões que envolvam a área rural, tais como: 
delimitação de perímetro rural, aprovação de loteamento em área 
rural e outros da área;

g) desenvolver programas e projetos, visando um atendimento 
satisfatório e igualitário em todo território rural do Município;

h) buscar recursos para a manutenção da estrutura física e funcio-
namento de viveiros municipais;

i) desenvolver, em conjunto com as Secretarias Municipais proje-
tos sociais que utilizem as instalações físicas dos viveiros e hortões 
municipais;

j) promover reuniões setoriais para que, de posse das informações 
levantadas, elabore um planejamento pautado na realidade e na 
necessidade das comunidades envolvidas; e

k) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

Art. 299. Compete ainda a Divisão de Agricultura a execução dos 
seguintes serviços:

I - Serviços de Planejamento Agrícola;

II - Serviços de Assistência Técnica e Difusão da Tecnologia; e

III - Serviços de Desenvolvimento da Aquicultura.

§1.º Dos Serviços de Planejamento Agrícola:

a) executar projetos globais e específicos no campo da agropecu-
ária, em conjunto com órgãos estaduais e federais, objetivando a 
melhoria da produção no Município;

b) participar de reuniões com as lideranças e comunidades rurais, 
com o objetivo de levantar, conhecer e elencar os problemas e 
os anseios do setor, com vistas a subsidiar a elaboração de pro-
gramas e projetos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente;

c) realizar levantamento das necessidades da produção rural do 
Município e manter o banco de dados atualizado para auxiliar na 
tomada de decisões e no direcionamento prioritário das ações;

d) manter atualizado o cadastro de feirantes que comercializam 
seus produtos na Sede do Município;

e) planejar e executar ações que possibilitem o pleno desenvolvi-
mento das atividades dos feirantes que atuam no Município;

f) fiscalizar, em conjunto com as áreas de Vigilância Sanitária e 
Posturas a higiene, a qualidades dos produtos e o aumento abusi-
vo dos preços das mercadorias;

g) executar, em conjunto com os técnicos da Secretaria de Educa-
ção e Cultura, a implantação de hortos, hortas e pomares escola-
res, com a participação das comunidades;

h) oferecer suporte técnico e logístico às Secretarias Municipais 
para a implantação de projetos sociais na área agrícola;

i) planejar os recursos humanos e o apoio logístico necessários à 
execução das atividades e projetos elencados nos Planos Plurianu-
al e Anual de trabalho;

j) realizar cursos na área agrícola e pecuária, objetivando um apro-
veitamento da produção imprópria para comercialização, criando 
fontes alternativas de alimentação e renda para o produtor rural;

k) manter os viveiros em pleno funcionamento e abastecidos com 
mudas nativas, frutíferas, café, e outras da região, para atender 
programas da Secretaria; e

l) fiscalizar a aplicação de recursos para programa agropecuário. 

especialmente voltada à pequena propriedade rural e à produção 
de alimentos.

seção II

Do Departamento De aGrICultura

Art. 296. O Departamento de Agricultura é um órgão diretamente 
ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário e têm como finalidade planejar, coordenar a implan-
tação, implementação e manutenção das atividades relacionadas 
à agropecuária, aquicultura e abastecimento no Município, a ela-
boração de planos e projetos para o desenvolvimento e apoio as 
atividades da agricultura. 

Parágrafo único. O Departamento de Agricultura compete às se-
guintes atribuições:

a) coordenar as ações que assegurem a implementação e execu-
ção das diretrizes e políticas fixadas pela Administração Municipal 
na área agrícola;

b) analisar os pleitos emanados das comunidades rurais do Mu-
nicípio;

c) elaborar e desenvolver programas e projetos para o setor, 
apoiando-se em políticas federais e estaduais, promovendo a in-
tegração entre esses governos, o município e produtores rurais;

d) definir e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destina-
dos ao desenvolvimento agropecuário, piscicultura e aquicultura;

e) elaborar normas e políticas básicas para a realização de pesqui-
sas nas comunidades rurais;

f) promover intersetoriedade dos diversos Órgãos municipais, 
estaduais e federais para o desempenho de ações nas áreas de 
agropecuária, piscicultura e aquícola, visando o desenvolvimento 
sócio- econômico das comunidades envolvidas;

g) promover reuniões periódicas com a comunidade com vistas a 
elaboração de programas que tenham por finalidade o aumento da 
produtividade, geração de emprego e renda no setor e diminuição 
do êxodo rural; e 

h) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

Art. 297. O Departamento de Agricultura tem a gestão de suas 
atividades coordenada e orientada e processada através dos se-
guintes Órgãos que a compõe:

I - Divisão de Agricultura; e 

II - Divisão de Interior.

subseção I

Da DIVIsão De aGrICultura

Art. 298. A Divisão de Agricultura ligada ao Departamento de Agri-
cultura e têm como finalidade executar os planos e projetos para 
o desenvolvimento e apoio às atividades agrícolas do Município.

Parágrafo único. A Divisão de Agricultura compete o desempenho 
das seguintes atividades:

a) promover levantamento das necessidades da população rural 
do município para possíveis atendimentos, dentro das possibilida-
des da Administração Municipal;

b) despertar, a nível de comunidade, o senso de participação e 
cooperação da população rural do município;

c) promover a integração das atividades rurais existentes com os 
programas e projetos elaborados pela Secretaria Municipal;

d) planejar e organizar em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, a implantação de hortos, hortas e pomares 
escolares com a participação das comunidades;
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das mesmas;

e) levantar e mapear a necessidade de recuperação, manutenção 
e construção de terreiros e carreadores;

f) executar obras de manutenção e construção de caixas secas, 
construção de barragens, açudes, poços e pesqueiros;

g) estabelecer estratégia de manutenção periódica das estradas, 
terreiros, carreadores e caixas secas, procurando corrigir os pon-
tos críticos através de solução de caráter mais duradouro, como 
o cascalhamento, compactação e canalização de águas pluviais;

h) monitorar, através de contatos com lideranças comunitárias 
rurais e visitas locais, o estado de conservação de cada estrada 
vicinal mapeada, objetivando manter um alto grau de satisfação 
dos usuários;

i) criar condições para estocagem de cascalho em pontos estra-
tégicos do Município, visando uma maior eficiência e um menor 
custo na manutenção das estradas;

j) manter uma equipe em caráter permanente, para reparos nas 
estradas rurais do Município;

k) elaborar calendário de atendimento, satisfatório e igualitário, 
para a Patrulha Agrícola Mecanizada, com cobertura proporcional 
em todo o Município;

l) manter relatório mensal atualizado de todas as atividades de-
senvolvidas, com a finalidade de prestar contas à sociedade dos 
resultados alcançados, comparando-os com as metas propostas;

m) identificar as necessidades de treinamento para os servidores 
da área, visando minimizar as perdas e gastos e maximizar os 
resultados;

n) realizar reuniões com as comunidades rurais, objetivando uma 
avaliação das atividades executadas bem como definir a progra-
mação, conforme calendário de atendimento, das próximas ativi-
dades;

o) zelar para que os serviços prestados sejam de excelente qua-
lidade, incentivando a geração de emprego e renda no campo; e

p) zelar pelas maquinas e equipamentos, obedecendo à progra-
mação para a realização de manutenção periódica, objetivando 
uma maior vida útil.

II - Quanto aos serviços de manutenção de máquinas e veículos:

a) manter em perfeitas condições de tráfego os equipamentos mó-
veis e veículos da frota do Município;

b) efetuar o controle do abastecimento da frota municipal;

c) controlar, programar e executar os serviços de troca de óleo, 
lavagem e lubrificação dos equipamentos e veículos próprios;

d) executar os serviços de borracharia;

e) emitir relatório mensal sobre as condições gerais dos equipa-
mentos, do consumo de combustíveis e de peças e matérias uti-
lizados;

f) providenciar o levantamento de peças e acessórios que estejam 
em mau estado de conservação e encaminhar ao setor competen-
te para possível aquisição;

g) programar e acompanhar as revisões da frota, de equipamen-
tos móveis e veículos próprios; e

h) desempenhar outras atribuições que lhe sejam designadas pela 
chefia imediata.

seção III

Do Departamento De zooteCnIa

Art. 301. O Departamento de Zootecnia, vinculado diretamente à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuá-
rio têm por objetivo desenvolver a agropecuária no geral. 

Parágrafo único. Ao Departamento de Zootecnia compete o 

§2.º Dos Serviços de Assistência Técnica e Difusão de Tecnologia:

a) manter uma estreita relação com os órgãos estaduais e federais 
atuantes no Município, visando compartilhar os planejamentos, 
buscando somar esforços para alavancar ainda mais o desenvolvi-
mento sócio- econômico no campo;

b) promover uma inter- relação entre os técnicos da Prefeitura 
Municipal e Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural – IN-
CAPER, com o objetivo de prestar ao produtor rural uma melhor 
assistência técnica, difundindo no campo as tecnologias mais mo-
dernas e de alcance de todos;

c) realizar, conjuntamente com o Departamento de Meio Ambiente 
e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF ações, vi-
sando o desenvolvimento da Agropecuária, focando a preservação 
dos remanescentes florestais como fator indispensável no desen-
volvimento sustentável da propriedade rural;

d) realizar, em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária –INCRA, estudos da situação fundiária do Muni-
cípio, mapeando e discriminando a ocupação, visando subsidiar o 
Poder Publico no planejamento e na tomada de decisões; e

e) executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

§3.º Dos Serviços de Desenvolvimento da Aquicultura:

a) promover levantamento de toda atividade aquícola do Municí-
pio;

b) definir políticas básicas para realizar o cadastro de aquicultores 
bem como definir o potencial da região, tendo em vista o planeja-
mento das ações e a captação de recursos para o desenvolvimento 
do setor;

c) promover a integração de atividades aquícolas existentes, atra-
vés de programas e projetos elaborados pelas Secretarias Muni-
cipais;

d) planejar e organizar, em conjunto com o Departamento de Meio 
Ambiente, a implantação de projetos de educação ambiental nas 
comunidades aquícolas;

e) elaborar projetos aquicultura de interesse das comunidades, 
objetivando o desenvolvimento do setor; e

f) promover uma inter-relação direta entre a municipalidade e 
cooperativas, com vistas a planejar, conjuntamente, ações que 
venham a atender aos anseios dos agricultores, bem como a or-
ganização e desenvolvimento do setor.

subseção II

Da DIVIsão De InterIor

Art. 300. A Divisão de Interior é um órgão diretamente ligado ao 
Departamento de Agricultura e têm como finalidade a abertura, 
conservação, manutenção e recuperação de terreiros, carreado-
res, abertura de córregos, construção de poços, barragens e re-
presas, caixas secas, fossas sépticas e todo serviço executado por 
máquina.

Parágrafo único. Compete à Divisão de Interior a realização das 
seguintes atividades:

I - Quanto aos serviços de interior:

a) levantar em todo o Município, através da liderança rural, as 
necessidades para a construção e implantação de infra-estrutura 
básica, objetivando a expansão da fronteira agrícola;

b) levantar, por comunidade rural, a necessidade de execução de 
obras e serviços a serem realizados em parceria com o produtor;

c) executar obras e serviços obedecendo à legislação vigente no 
que diz respeito à utilização dos recursos naturais;

d) levantar e mapear todas as estradas vicinais e secundárias não 
pavimentadas do Município, terreiros e carreadores que precisam 
de manutenção periódica, identificando os pontos críticos e frágeis 
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Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comércio e Turismo, compete o desempenho 
das seguintes atividades: 

a) definir estudos e projetos visando à atração de novas empresas 
para o Município; 

b) acompanhar e orientar a execução de atividades, controlando o 
cumprimento das metas e cronogramas; 

c) estabelecer e acompanhar padrões de qualidade na execução 
de atividades; 

d) apresentar propostas de políticas setoriais, de programas, de 
projetos e de atividades para a sua execução; 

e) promover o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos de 
desenvolvimento econômico do Município; 

f) desenvolver e coordenar os trabalhos na área de desenvolvi-
mento econômico; 

g) desenvolver estudos setoriais necessários à elaboração de ação 
do Governo Municipal; 

h) elaborar plano de desenvolvimento econômico para o Municí-
pio, atualizando-o permanentemente; 

i) promover a atração e implantação de novas empresas no Mu-
nicípio; 

j) elaborar e manter atualizado o cadastro de empresas, indus-
triais, comerciais e de serviços; 

k) identificar áreas prioritárias para implantação de plantas indus-
triais; 

l) estimular novos investimentos, através de fomentos e incentivos 
fiscais; 

m) estimular a organização de associações e cooperativas seto-
riais; 

n) estimular a organização e promoção de cursos de mão-de-obra 
especializada para indústrias que venham a se instalar no Muni-
cípio; 

o) estimular a expansão das indústrias e do comércio local; 

p) promover pesquisas científicas, voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, da produtividade e outras demandas e poten-
cialidade da população de São Gabriel da Palha; 

q) elaborar levantamentos, análise, consolidação e manutenção 
de fluxo de informações setoriais inerentes aos objetivos da Se-
cretaria; 

r) acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e pro-
jetos, zelando para que sua implementação se dê, rigorosamente, 
de acordo com as políticas e diretrizes do plano de ação da Se-
cretaria; 

s) promover as potencialidades econômicas do Município; 

t) laborar projetos de empreendimento que possam atender aos 
objetivos do Município; 

u) garantir a perfeita articulação e compatibilização do planeja-
mento setorial, com os planos gerais e setoriais da Administração 
Municipal; 

v) analisar informações relevantes para o processo de planeja-
mento da Secretaria, em interação com as demais áreas a ela 
subordinadas; 

w) elaborar estudos que forneçam análises e propostas alternati-
vas para a formulação e revisão contínua das políticas setoriais, no 
decorrer da sua implementação; 

x) elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica e 
sistemática da coerência interna, da implementação, da consecu-
ção de objetivos e dos efeitos das políticas setoriais; 

y) estabelecer e manter permanentemente contato com órgãos 
oficiais, público ou privados, com o objetivo de manter a Secreta-
ria atualizada quanto aos planos, programas e normas vigentes; 

desempenho das seguintes atividades:

a) promover o melhoramento dos rebanhos, abrangendo conhe-
cimentos bioclimatológicos e genéticos para produção de animais 
precoces, resistentes e de elevada produtividade;

b) supervisionar e assessorar na inscrição de animais em socieda-
des de registro genealógico e em provas zootécnicas;

c) formular, preparar, balancear e controlar a qualidade das rações 
para animais;

d) desenvolver trabalhos de nutrição que envolvam conhecimen-
tos bioquímicos e fisiológicos que visem melhorar a produção e 
produtividade dos animais;

e) elaborar, orientar e administrar a execução de projetos agrope-
cuários na área de produção animal;

f) supervisionar, planejar e executar pesquisas, visando gerar tec-
nologias e orientações à criação de animais;

g) desenvolver atividades de assistência técnica e extensão rural 
na área de produção animal;

h) supervisionar, assessorar e executar exposições e feiras agro-
pecuárias, julgamento de animais e implantação de parque de ex-
posições;

i) avaliar, classificar e tipificar carcaças;

j) planejar e executar projetos de construções rurais específicos 
de produção animal;

k) implantar e manejar pastagens envolvendo o preparo, aduba-
ção e conservação do solo;

l) acompanhar, monitorar e fiscalizar as campanhas de vacinação 
e controles sanitários;

m) promover campanhas para a educação sanitária animal e con-
trole de zoonoses, em parceria com a vigilância sanitária; e

n) realizar outras tarefas correlatas que lhe forem solicitadas.

Capítulo Ix

seCretarIa munICIpal De DesenVolVImento eConômICo, InDÚstrIa, Comér-
CIo e turIsmo

Art. 302. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Turismo é o órgão responsável por: elevar 
os padrões de eficiência no setor da indústria e comércio, incre-
mentando a política municipal de fomento às atividades econômi-
cas primárias, secundárias e terciárias, visando o desenvolvimento 
harmônico dessas atividades; planejar e executar programas e 
medidas que visem o fomento industrial e comercial no Município; 
proceder a estudos sobre questões que interessem ao desenvol-
vimento da indústria, comércio e turismo; opinar sobre matérias 
de interesse industrial e comercial; dar andamento a trabalhos 
técnicos de divulgação e promoção da indústria e comércio efetuar 
a promoção econômica e as providências necessárias visando a 
atração, localização, manutenção e desenvolvimento de iniciativas 
comerciais e industriais, de sentido econômico para o Município, 
que privilegiem a geração de empregos, utilizem tecnologia de uso 
intensivo de mão-de-obra, racionalizem a utilização de recursos 
naturais e priorizem a proteção ao meio ambiente; promover e 
divulgar estudos e pesquisas caracterizando o potencial instalado 
e latente nos respectivos setores; estudar e estabelecer diretrizes 
voltadas à proteção e ao fortalecimento das atividades secundá-
rias e terciárias desenvolvidas no Município em função de suas 
características peculiares; estabelecer pesquisas e contatos ati-
nentes ao Mercosul, bem como os referentes às relações interna-
cionais (arranjos de exportação); elaborar e implementar políticas 
municipais de abastecimento alimentar; promover atividades de 
recreação, esporte e turismo e adotar providências necessárias 
visando à atração, localização, manutenção e desenvolvimento de 
iniciativas de turismo; o assessorar o Prefeito Municipal em assun-
tos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos 
e o fornecer dados e informações a fim de subsidiar o processo 
decisório. 
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Art. 306. Os Serviços de Empreendimentos Comerciais, Industriais 
e Serviços, vinculados ao Departamento de Desenvolvimento Eco-
nômico e têm por finalidade planejar, elaborar estudos, pesquisas 
e projetos e propor políticas relativas ao desenvolvimento comer-
cial, industrial e serviços, inclusive comércio exterior e das micro, 
pequenas e médias empresas.

Parágrafo único. Aos Serviços de Empreendimentos Comerciais, 
Industriais e Serviços compete o desempenho das seguintes ati-
vidades:

a) elaborar e manter atualizado o cadastro das atividades e em-
preendimentos comerciais e serviços do Município;

b) criar mecanismos de apoio à implantação e ao desenvolvimento 
de projetos e investimentos;

c) elaborar propostas de políticas municipais de fomento ao co-
mércio e serviços;

d) elaborar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos, des-
tinados ao fomento das atividades comerciais e de serviços;

e) realizar estudos e pesquisas visando ao conhecimento da eco-
nomia informal do Município;

f) elaborar o calendário anual de eventos do Município, na área do 
comércio e de serviços, coordenando e compatibilizando as ações 
dos órgãos da administração indireta na execução dos projetos de 
eventos promovidos pela Secretaria;

g) promover uma política de integração e articulação dos organis-
mos públicos e privados, envolvidos com a realização de eventos 
na área de comércio e serviços;

h) articular-se com os organismos que atuam no âmbito de sua 
competência, objetivando promover o desenvolvimento do comér-
cio exterior do Município;

i) promover, apoiar e incentivar políticas voltadas para o desenvol-
vimento organizacional, tecnológico e dos recursos humanos das 
micro, pequenas e médias empresas;

j) promover medidas objetivando o desenvolvimento de progra-
mas de produtividade, competitividade e qualidade dos produtos 
oferecidos, pelas micro, pequenas e médias empresas;

k) coordenar, ao nível da competência do Município, as atividades 
de promoção de investimentos relacionados às micro, pequenas e 
médias empresas;

l) coordenar ações voltadas para a consolidação, ampliação e aber-
tura de mercados para as micro, pequenas e médias empresas;

m) promover congressos, debates, palestras e reuniões com re-
presentantes da sociedade de diversos segmentos, visando ajudar 
os comerciantes e prestadores de serviços a gerenciar seu comér-
cio;

n) coordenar ações que contribuam para a redução de encargos e 
da carga burocrática incidente sobre as micro, pequenas e médias 
empresas;

o) organizar mercados, feiras livres, entrepostos e outras formas 
de abastecimento público a cargo do Município;

p) promover o desenvolvimento da mão-de-obra especializada 
para o comércio do Município;

q) montar um sistema de informações gerenciais para os peque-
nos empreendedores;

r) montar um sistema de qualificação profissional e gerencial;

s) elaborar e manter atualizado o cadastro das atividades e em-
preendimentos industriais do Município;

t) elaborar estudos e pesquisas que subsidiem a formulação da 
política industrial do Município, e que contribuam para o aperfei-
çoamento do sistema municipal de incentivos;

u) prestar suporte técnico operacional aos empresários industriais;

v) coordenar a proposta de aplicação de recursos do Município em 
planos, programas e projetos da política industrial e de incentivos;

z) iniciar ações de coordenação, monitoramento, incentivo, acom-
panhamento e avaliação das ações inerentes à execução dos pro-
gramas da política de esporte de São Gabriel da Palha, assim como 
aquelas traçadas pelo Governo Estadual e pelo Governo Federal; 

aa) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; 

bb) promover, coordenar e incrementar atividades de recreação e 
esporte, tanto para os alunos das unidades escolares do Município 
como também para a comunidade; 

cc) planejar e fomentar o turismo no âmbito municipal; 

dd) promover em parceria com o Departamento de Turismo o de-
senvolvimento sustentável do turismo local; e 

ee) promover eventos e feiras que possam induzir o desenvolvi-
mento da cidade e atrair turistas. 

Art. 303.A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Turismo, além do Gabinete do Secretário, 
compõe-se da seguinte unidade de serviço, diretamente subordi-
nada ao respectivo titular: 

I - Departamento de Desenvolvimento Econômico; 

II - Departamento de Desenvolvimento do Turismo; e

III - Agência Nosso Crédito.

seção I

Do Departamento De DesenVolVImento eConômICo

Art. 304. O Departamento de Desenvolvimento Econômico é um 
órgão do quarto grau divisional ligada à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo e têm 
como finalidade planejar, coordenar e formular a política de desen-
volvimento econômico do Município. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Desenvolvimento 
Econômico o desempenho das seguintes atividades:

a) agilizar e desburocratizar os processos de instalação dos esta-
belecimentos comerciais e industriais;

b) elaborar estudos e propostas prioritárias para a atração de no-
vas empresas para o Município, fomentando a atração e implanta-
ção das mesmas;

c) estabelecer e manter mecanismos de comunicação com o siste-
ma SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI, SESI;

d) criar mecanismos de apoio à implantação e ao desenvolvimento 
de projetos e investimentos;

e) exercer a fiscalização e acompanhamento das atividades desen-
volvidas nos estabelecimentos econômicos, no que for pertinente;

f) montar um sistema de informações gerenciais para os pequenos 
empreendedores;

g) montar um sistema de qualificação profissional e gerencial;

h) desenvolver, em conjunto com as Secretarias afins, a metodo-
logia do orçamento participativo; e

i) cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 305.O Departamento de Desenvolvimento Econômico tem a 
gestão de suas atividades coordenada, orientada e processada 
através do seguinte serviço que a compõe:

I - Serviços de Empreendimentos Comerciais, Industriais e Servi-
ços.

subseção ÚnICa

Dos serVIços De empreenDImentos ComerCIaIs, InDustrIaIs e serVIços
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e Turismo em áreas, propondo e promovendo, junto às autori-
dades competentes, atos e medidas necessárias à implantação e 
melhoria da infra-estrutura e da prestação de serviços oferecidos 
aos turistas;

i) formular alternativas de crescimento do setor e estabelecer ob-
jetivos, metas e estratégias de curto, médio e longo prazos;

j) realizar gestões com os Estados e Municípios da região geo-tu-
rística de São Gabriel da Palha, com a participação dos governos 
estadual e federal, com vistas ao planejamento e à implementação 
de políticas comuns e harmônicas de desenvolvimento da indústria 
do turismo;

k) elaborar e fazer cumprir o calendário anual de eventos turísticos 
do Município;

l) executar os programas de atendimento e recepção a grupo de 
turistas e visitantes no Município;

m) organizar reuniões com representantes de entidades locais e 
agentes de viagem visando discutir e colher sugestões para o in-
cremento do turismo no Município, apoiar e viabilizar projetos e 
eventos;

n) propor a realização de seminários, congressos e encontros no 
Município;

o) propor a instalação de postos de informações turísticas do Mu-
nicípio;

p) fornecer subsídios para a promoção e divulgação do Município;

q) promover, em conjunto com a iniciativa privada, pacotes pro-
mocionais de viagens;

r) interagir com iniciativa privada para implantação e ampliação de 
serviços turísticos;

s) promover o desenvolvimento do turismo ecológico e agrope-
cuário;

t) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

u) planejar, elaborar e coordenar a execução de projetos, estudos, 
pesquisas e levantamentos de dados necessários à formação e ao 
funcionamento do sistema de turismo;

v) apresentar sugestões de projetos para o setor turístico do Mu-
nicípio;

w) contribuir para o diagnóstico de necessidade de melhorias na 
qualidade da infra-estrutura oferecida ao turista no Município;

x) sugerir e acompanhar a execução de campanhas publicitárias, 
com vistas à projeção do Município no âmbito nacional e interna-
cional;

y) subsidiar a elaboração de zoneamento turístico do Município, 
com indicações de áreas consideradas de interesse para a explo-
ração de atividades vinculadas ao turismo, mantendo estas infor-
mações atualizadas e disponíveis para investimento públicos ou 
privado;

z) executar projetos que viabilizem a inclusão do Município em 
eventos da área turística tais como congressos, convenções, se-
minários, feiras, encontros e outros eventos de interesse do Mu-
nicípio;

aa) estabelecer e manter permanente contato com órgãos oficiais 
de turismo, público ou privados, com o objetivo de manter a Se-
cretaria atualizada quanto aos planos, programas e normas de 
turismo vigentes;

bb) manter cadastro atualizado da oferta turística do Município, 
inclusive seus recursos naturais, estabelecimento de hospedagem 
e alimentação, áreas de lazer e recreação e demais equipamentos 
de natureza turística;

cc) providenciar a elaboração e acompanhar a execução de calen-
dário anual de eventos turístico;

dd) manter-se permanentemente informado e agendar todos os 
eventos turísticos de âmbito regional, nacional e internacional, 

w) realizar estudos relativos à viabilidade econômica para implan-
tação, ampliação, relocalização e modernização de empreendi-
mentos no Município;

x) coordenar ou acompanhar e avaliar planos, programas e proje-
tos voltados para infra-estrutura física, urbano-social e de prote-
ção ambiental dirigida à área industrial;

y) desenvolver estudos e promover ações objetivando a implemen-
tação do processo de complementaridade industrial no Município;

z) assistir ao Secretário na formulação da política municipal para 
o setor industrial;

aa) acompanhar o desempenho econômico do setor e realizar es-
tudos que objetivem atrair investimentos;

bb) promover o uso dos recursos industriais nas estratégias de 
geração de emprego e renda;

cc) elaborar o calendário anual de eventos do Município, na área 
industrial, coordenando e compatibilizando as ações dos órgãos da 
administração indireta na execução dos projetos e eventos promo-
vidos pela Secretaria;

dd) promover a consolidação de parcerias com entidades go-
vernamentais e não governamentais para o desenvolvimento de 
atividades que visem o desenvolvimento econômico e social do 
Município;

ee) promover o desenvolvimento da mão-de-obra especializada 
para o setor industrial do Município;

ff) promover congressos, debates, palestras e reuniões com repre-
sentantes da sociedade de diversos segmentos, visando ajudar as 
pequenas indústrias a gerenciar suas empresas; e

gg) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

seção II

Do Departamento De DesenVolVImento Do turIsmo

Art. 307. O Departamento de Desenvolvimento do Turismo é um 
órgão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria, Comércio e Turismo e têm como finalidade promo-
ver, coordenar e executar os projetos de fomento e divulgação do 
turismo do Município. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Desenvolvimento 
do Turismo:

a) propor as diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a for-
mulação e implementação da política de turismo de São Gabriel da 
Palha e de sua interação com as políticas de turismo do Estado;

b) incentivar o desenvolvimento do turismo, com enfoque priori-
tário à captação, geração e apoio a eventos de interesse turístico;

c) objetivar, no exercício de suas competências, o desenvolvimen-
to e a promoção da atividade turística em São Gabriel da Palha 
sob a égide da sustentabilidade ambiental, social, econômica e 
cultural;

d) fomentar a captação e a geração de eventos, nacionais e inter-
nacionais, no sentido de minimizar os efeitos da sazonalidade da 
atividade turística, promover a geração de empregos, renda e a 
redução das desigualdades regionais;

e) viabilizar a formação e a captação dos profissionais que atuam 
na área de turismo, visando a melhoria da qualidade e da produti-
vidade dos serviços prestados aos turistas;

f) estimular a criação de comitês de turismo nos setores regionais 
de São Gabriel da Palha e nas administrações municipais da região 
do entorno;

g) desenvolver atividades de conscientização turística junto à po-
pulação da região geo-turística de São Gabriel da Palha;

h) auxiliar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
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Art. 310. A Diretoria de Crédito diretamente vinculada a Agên-
cia NOSSO CRÉDITO têm como finalidade planejar, coordenar e 
controlar a Agência NOSSO CRÉDITO na forma definida em Lei 
específica.

Parágrafo único. A Diretoria de Crédito compete as seguintes atri-
buições: 

a) coordenar e controlar as atividades da equipe de Agentes de 
Crédito;

b) ser o elemento de contato entre a Unidade Municipal de Micro-
crédito e o agente financeiro BANESTES S/A no Município;

c) ser o elemento articulador do provimento das ações de capa-
citação e assistência técnica aos tomadores de crédito quando 
demandadas pelo Agente de Crédito;

d) ser o intermediador entre a Unidade Municipal de Microcrédito 
- UMM e a Prefeitura Municipal a fim de assegurar o cumprimento 
das cláusulas do convênio para implantação do NOSSOCRÉDITO, 
garantindo as condições adequadas de seu funcionamento;

e) participar do Comitê de Crédito Municipal - CCM representando 
o Poder Executivo Municipal;

f) exercer a função de Secretário Executivo nas reuniões do Comi-
tê de Crédito Municipal, com direito a voto; 

g) confeccionar e guardar das atas das reuniões do Comitê de 
Crédito; 

h) encaminhar as Autorizações de Financiamento e demais docu-
mentos necessários a formalização do contrato de empréstimo no 
Banestes;

i) articular as ações de divulgação do NOSSOCRÉDITO no Muni-
cípio; e 

j) atender às solicitações de informações que forem formuladas 
pela Unidade Estadual de Microcrédito - UEM, em especial as es-
tabelecidas no Sistema de Controle. 

Art. 311. A Diretoria de Crédito compõe-se da seguinte unidade de 
serviço, diretamente subordinada ao respectivo titular: 

I - Agente de Crédito 

Parágrafo único. Ao Agente de Crédito competem as seguintes 
atribuições:

a) recepção, informação e orientação, ao público objetivo, sobre 
os critérios de financiamento do Programa NOSSOCRÉDITO;

b) “busca ativa” do cliente, em interação com os demais progra-
mas de geração de trabalho e renda do Município;

c) checagem do cadastro do cliente e avalista;

d) visita técnica para elaboração do cadastro socioeconômico do 
cliente;

e) emissão de parecer técnico e apresentação do parecer técnico 
ao Comitê de Crédito Municipal, com a “ solicitação do financia-
mento”;

f) arquivamento das solicitações de crédito, documentos cadas-
trais dos clientes e autorizações de liberação dos financiamentos;

g) supervisão na aplicação dos recursos liberados, acompanha-
mento do vencimento das prestações e da quitação dos emprésti-
mos concedidos, realização da cobrança amigável;

h) identificação da necessidade de assistência técnica dos clientes 
e recomendações de capacitação ao Coordenador da Unidade Mu-
nicipal de Microcrédito - UMM;

i) operação do sistema de controle, com digitação dos dados, 
emissão e envio dos relatórios à Unidade Estadual de Microcrédito 
- UEM, conforme orientação recebida; e

j) outras atividades relacionadas.

visando a participação direta ou indireta de acordo com os objeti-
vos da administração municipal;

ee) orientar, supervisionar e executar os projetos e programas de 
desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer;

ff) elaborar o calendário anual de eventos e acompanhar a sua 
execução;

gg) coordenar programas e eventos esportivos voltados para seg-
mentos da população, como portadores de deficiência física, ido-
sos e comunidade de baixa renda;

hh) apoiar, direta ou indiretamente, atletas e agremiações esporti-
vas de destaque, buscando a divulgação do esporte no Município;

ii) fazer a estimativa dos custos dos eventos esportivos e de lazer 
que o Município tenha interesse em promover ou participar;

jj) buscar a parceria dos Órgãos e entidades privadas, procurando 
patrocinadores para as promoções;

kk) incentivar e realizar campanhas educativas, quanto à impor-
tância da prática do esporte e do lazer e sobre a forma correta de 
utilização e conservação das áreas esportivas e recreativas;

ll) elaborar e manter cadastro atualizado das entidades do Muni-
cípio;

mm) manter atualizado em arquivo a relação das empresas pro-
motoras de eventos, operadoras turísticas, agências de viagens, 
locadoras de veículos, transportadoras e demais prestadoras de 
serviço turístico; e

nn) desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições 
e àquelas solicitadas pela chefia.

seção III

aGênCIa nosso CréDIto

Art. 308. A Agência NOSSOCRÉDITO é um órgão diretamente li-
gado ao Departamento de Promoção Social, cujas competências, 
prerrogativas, composição e normas de funcionamento, deverá 
ser definidas em Lei específica.

Parágrafo único. Compete a Agência NOSSOCRÉDITO as seguintes 
atribuições:

a) implantar, supervisionar e operacionalizar programas de micro-
crédito;

b) promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos através 
da inclusão social, mediante sua inserção produtiva no mercado 
de trabalho;

c) promover parcerias com Órgão Estadual e com Órgão Federal 
para implementação de projetos de microcrédito;

d) celebrar contratos e convênios necessários à operacionalização 
de programa de microcrédito;

e) incrementar economias locais pela geração de postos de traba-
lho e renda, através do fornecimento de crédito a empreendedo-
res formais e informais de pequenos negócios;

f) promover o planejamento e controle das atividades fins; e

g) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 309. A Agência do NOSSOCRÉDITO tem a gestão de suas ati-
vidades orientada, coordenada e processada através da seguinte 
Estrutura:

I - Diretoria de Crédito.

subseção ÚnICa

Da DIretorIa De CréDIto
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m) incentivar a interação com entidades públicas e privadas, or-
ganizações não governamentais e organizações da sociedade civil 
de interesse público, nacionais e internacionais, com o objetivo 
de incrementar o intercâmbio de novas tecnologias de desenvol-
vimento esportivo; 

n) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas; e 

o) desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e 
àquelas solicitadas pela Chefia. 

Art. 313. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além do Ga-
binete do Secretário, compõe-se das seguintes unidades de servi-
ços, diretamente subordinadas ao respectivo titular:

I - Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer. 

seção ÚnICa

Do Departamento De DesenVolVImento Do esporte e lazer

Art. 314.O Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer 
é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e 
têm como finalidade promover, coordenar e executar programas, 
projetos e atividades relacionadas ao esporte para a população do 
Município e desenvolver ações visando à integração dos diversos 
recursos da comunidade para a realização de atividades de lazer e 
recreação para a população. 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Desenvolvimento 
do Esporte e Lazer: 

a) elaborar o calendário anual de eventos, bem como acompanhar 
a execução dos mesmos; 

b) elaborar e acompanhar a execução dos projetos de recreação e 
lazer dirigidos às várias faixas etárias; 

c) estimular o intercâmbio com entidades organizadas; 

d) propor a instalação de equipamentos comunitários de esporte, 
lazer e recreação que favoreçam e estimulem a integração da po-
pulação; 

e) sugerir a criação e utilização de áreas de lazer para a comuni-
dade;

f) supervisionar os equipamentos esportivos, instalações e locais 
destinados à prática do esporte e lazer no Município; 

g) fiscalizar e orientar quanto à utilização das áreas esportivas e 
de lazer; 

h) solicitar, quando necessário, o conserto dos equipamentos re-
creativos; 

i) coordenar o uso das instalações das áreas recreativas convenia-
das com o Município; 

j) incentivar e realizar campanhas educativas visando a utilização 
e conservação das áreas recreativas do Município; 

k) incentivar o uso das praças e parques, organizando a utilização 
da área recreativa; 

l) incentivar o uso dos centros de lazer por entidades organizadas, 
estimulando à prática esportiva; 

m) acompanhar a execução dos projetos esportivos, recreativos e 
de lazer da Secretaria; 

n) gerenciar os contatos celebrados com o Município, referentes 
ao uso de áreas esportivas; 

o) promover, apoiar e incentivar ruas de lazer e atividades corre-
latas nas comunidades; 

p) desenvolver atividades recreativas voltadas para os idosos e os 
portadores de deficiências, em conjunto com a Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família; 

q) desenvolver e promover cursos, seminários e palestras; 

Capítulo x

Da seCretarIa munICIpal De esporte e lazer

Art. 312. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer é o órgão res-
ponsável por: elevar os padrões de eficiência no setor do esporte 
e lazer; ser responsável pelo fomento do esporte amador, das prá-
ticas desportivas comunitárias, de recreação e lazer, bem como do 
planejamento e execução da política municipal de esportes, atra-
vés de programas, projetos de manutenção e expansão de ativida-
des esportivas, recreativas, expressivas e motoras; planejar e pro-
mover eventos que garantam o desenvolvimento de programas de 
esporte, lazer, recreação e de educação física não escolar; realizar 
trabalhos técnicos de divulgação do esporte; promover e participar 
de estudos, debates, pesquisas, seminários, estágios e reuniões 
que possam contribuir para o desenvolvimento do esporte, rendi-
mento escolar e popular, do lazer e da educação física, sob o ponto 
de vista estrutural e científico; estabelecer diretrizes que definam 
as responsabilidades do Município e da iniciativa privada no desen-
volvimento de programas esportivos, de lazer e recreação, visando 
à captação de recursos indispensáveis aos programas planejados; 
desenvolver programas de conscientização e motivação dos mu-
nícipes, quanto à participação nos programas esportivos, de lazer 
e recreação; efetuar a promoção econômica e as providências ne-
cessárias visando à atração de eventos esportivos; o assessorar o 
Prefeito Municipal em assuntos de sua competência e que nesta 
condição lhe forem cometidos e o fornecer dados e informações a 
fim de subsidiar o processo decisório. 

Parágrafo único. À Secretaria Municipal de Esporte e Lazer compe-
te o desempenho das seguintes atividades: 

a) promover o incentivo à prática esportiva pela população, suge-
rindo, orientando e organizando jogos comunitários, campeonatos 
e torneios esportivos, gincanas, maratonas, ruas de lazer e outras 
atividades esportivas e de lazer, com a participação das diversas 
comunidades; 

b) planejar, elaborar e coordenar a execução de projetos, estudos, 
pesquisas e levantamentos de dados necessários à formação e ao 
funcionamento do sistema de esporte e lazer; 

c) contribuir para o diagnóstico de necessidade de melhorias na 
qualidade da infra-estrutura oferecidas aos esportistas no Muni-
cípio;

d) subsidiar a elaboração de zoneamento esportivo do Municí-
pio, com indicações de áreas consideradas de interesse para a 
exploração de atividades vinculadas ao esporte mantendo estas 
informações atualizadas e disponíveis para investimento públicos 
e privado; 

e) orientar, supervisionar e executar os projetos e programas de 
desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, determinados 
pelas áreas de esporte e lazer; 

f) coordenar programas e eventos esportivos voltados para seg-
mentos da população, como portadores de deficiência física, ido-
sos e comunidade de baixa renda; 

g) apoiar direta ou indiretamente, atletas e agremiações esporti-
vas de destaque, buscando a divulgação do esporte no Município; 

h) fazer a estimativa dos custos de eventos esportivos e de lazer 
que o Município tenha interesse em promover ou participar; 

i) incentivar e realizar campanhas educativas quanto à importância 
da prática do esporte e do lazer e sobre a forma correta de utiliza-
ção e/ou conservação das áreas esportivas e recreativas; 

j) manter atualizado em arquivo a relação das empresas promoto-
ras de eventos, operadoras, locadoras de veículos, transportado-
ras e demais prestadoras de serviço esportivo; 

k) manter o inter-relacionamento com os poderes federal e esta-
dual, entrosando-se com as respectivas autoridades no interesse 
do esporte e lazer no Município; 

l) diagnósticos, estudos e projetos de interesse da Secretaria; 
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Art. 316. Os Serviços de Desporto Educacional ligados ao Depar-
tamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer e têm como fi-
nalidade a prática de esporte nos sistemas de ensino e em formas 
sistemáticas de educação. 

Parágrafo único. Aos Serviços de Desporto Educacional compete o 
desempenho das seguintes atividades: 

a) evitar a seletividade, a hipercompetividade dos praticantes de 
desporto educacional, com a finalidade de alcançar o desenvolvi-
mento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da 
cidadania e a prática do lazer;

b) apoiar a infra-estrutura desportiva com prioridade para a manu-
tenção das instalações escolares; 

c) elaborar e acompanhar a execução de projetos esportivos;

d) elaborar e organizar campeonatos e torneios esportivos junto à 
Secretaria Municipal de Educação; 

e) promover torneios e campeonatos interescolar no Município; 

f) elaborar o calendário anual de eventos esportivos escolares, 
bem como acompanhar a execução dos mesmos; e 

g) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

subseção II

Dos serVIços De Desporto ComunItárIo

Art. 317. Os Serviços de Desporto Comunitário ligados ao Depar-
tamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer e têm como fina-
lidade a prática de esportes de modo voluntário, compreendendo 
todas as modalidades desportivas, para a integração dos pratican-
tes do esporte na plenitude da vida social, na promoção da saúde 
e na preservação do meio ambiente. 

Parágrafo único. Aos Serviços de Desporto Comunitário compete o 
desempenho das seguintes atividades: 

a) elaborar e acompanhar a execução de projetos esportivos; 

b) elaborar calendário anual de eventos esportivos, bem como 
acompanhar a execução dos mesmos; 

c) fomentar a formação de comissões esportivas entre as comu-
nidades; 

d) elaborar e organizar campeonatos e torneios esportivos nas 
diversas comunidades; 

e) criar e manter as praças esportivas, com a participação da ini-
ciativa privada; 

f) elaborar planos para a prática do desporto em áreas naturais, 
priorizando a sua preservação; 

g) promover torneios e campeonatos interbairros no Município; e 

h) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

subseção III

Dos serVIços Do Desporto amaDor e proFIssIonal

Art. 318.Os Serviços do Desporto Amador e Profissional ligados 
ao Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer e têm 
como finalidade promover, coordenar e executar programas, pro-
jetos e atividades relacionadas ao esporte amador e profissional 
para a população do Município. 

Parágrafo único. Aos Serviços de Desporto Amador e Profissional 
compete o desempenho das seguintes atividades: 

a) apoiar direta ou indiretamente atletas e agremiações esporti-
vas, com destaque e valor reconhecidos nacionalmente, que este-
jam carentes de recursos por ocasião de competições esportivas 
fora do Município, buscando assim a divulgação do esporte no 

r) organizar atividades com a participação de pais e filhos; 

s) democratizar e possibilitar a participação de todos os munícipes 
nos programas desportivos estabelecidos; 

t) promover o desenvolvimento do nível técnico das representa-
ções municipais; 

u) estabelecer programas de atividades para a preservação da 
saúde e da aptidão física; 

v) elaborar projetos para instalações desportivas racionais e fun-
cionais; 

w) promover cursos e treinamentos que propiciem a atualização e 
o aperfeiçoamento do pessoal técnico; 

x) elaborar planos para a prática do desporto em áreas naturais, 
priorizando a sua preservação; 

y) incentivar e propiciar pesquisas que possam contribuir para o 
desenvolvimento e aprimoramento do desporto; 

z) administrar praças, campos, ginásios e áreas de esportes em 
geral; 

aa) promover o desporto educacional e amador; 

bb) estimular a prática do desporto de participação; 

cc) proteger e incentivar as atividades desportivas com identidade 
cultural; 

dd) apoiar a capacitação de recursos humanos; 

ee) apoiar os projetos de pesquisa, documentação e informação 
relacionadas ao desporto; 

ff) fomentar o desporto de rendimento (amador e profissional); 

gg) criar e manter as praças esportivas, com a participação da 
iniciativa privada; 

hh) fomentar o desporto para pessoas portadoras de deficiência; 

ii) elaborar o calendário anual de eventos, bem como, acompa-
nhar a execução dos mesmos; 

jj) desenvolver e promover cursos, seminários e palestras; 

kk) acompanhar e promover intercâmbio esportivo; 

ll) analisar e avaliar projetos encaminhados pelas entidades; 

mm) elaborar programas, priorizando as comunidades de baixa 
renda; 

nn) planejar a obtenção de patrocinadores; 

oo) elaborar previsão orçamentária de apoio aos movimentos co-
munitários ligados ao esporte; 

pp) elaborar tabelas de jogos e providenciar sua realização; 

qq) elaborar e acompanhar a execução de projetos esportivos; 

rr) promover o desenvolvimento e acompanhar a evolução de es-
colinhas de esportes; 

ss) encaminhar propostas de ações integradas com outros órgãos 
e entidades em área específica; e 

tt) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

Art. 315. O Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer 
executará sua atividades através dos seguintes serviços:

I - Serviços de Desporto Educacional; 

II - Serviços de Desporto Comunitário; e 

III - Serviços de Desporto Amador e Profissional. 

subseção I

Dos serVIços De Desporto eDuCaCIonal
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–LC n.º 32 de 18/09/2013; 

VIII - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - LC n.º 
15 de 02/03/2007; 

IX - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - 
LC n.o 16 de 25/04/2007;

X - Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social - Lei n.o 1.804 de 19/12/2007;

XI - Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de São 
Gabriel da Palha - LC n.o 18 de 03/12/2008;

XII - Conselho Municipal de Assistência Social - LC n.o 22 de 
12/08/2009;

XIII - Conselho Municipal de Alimentação Escolar - LC n.º 24 de 
25/08/2010;

XIV - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
LC n.º 26 de 09/09/2010; 

XV - Conselho Municipal de Educação de São Gabriel da Palha - LC 
n.º 27 de 15/12/2010;

XVI - Conselho Municipal de Turismo de São Gabriel da Palha - 
COMTUR/SGP - LC n.º 34 de 16/11/2013; e

XVII- Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 
CONDECON - Lei n.º 2.395 de 23 de dezembro de 2013.

Art. 322. Fica o Poder Executivo autorizado a criar novos Conse-
lhos Municipais, inclusive a baixar os respectivos regulamentos, 
observando o que consta nesta Lei, dos preceitos legais contidos 
na Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha e leis cria-
doras dos Conselhos.

título Ix

Das atrIbuIções Do pessoal

Capítulo I

Dos seCretárIos munICIpaIs, ControlaDor e proCuraDor Geral

Art. 323. Aos Secretários Municipais, ao Controlador Geral e ao 
Procurador Geral, além das atribuições previstas nesta Lei, com-
petem:

a) exercer análise, orientação, coordenação e supervisão dos Ór-
gãos e Entidades da Administração Municipal nas áreas de sua 
competência;

b) referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito;

c) apresentar, anualmente, ao superior hierárquico, o relatório 
circunstanciado dos serviços realizados nos órgãos de sua com-
petência;

d) praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outor-
gadas ou delegadas pelo superior hierárquico;

e) propor, anualmente e dentro dos prazos regulamentares, o or-
çamento do órgão de sua competência;

f) delegar, por ato expresso, atribuições aos seus subordinados; e

g) analisar e direcionar as reivindicações dos munícipes.

§ 1.º São ainda atribuições comuns aos cargos relacionados no 
artigo anterior:

a) planejar, ao nível de evolução, as atividades cometidas ao órgão 
e responsabilizar-se pela questão das mesmas e pelo Serviço de 
Defensoria Pública;

b) cumprir e fazer cumprir a legislação, instruções e outras deter-
minações do superior hierárquico;

c) superintender, orientar, coordenar e controlar a execução dos 

Município de São Gabriel da Palha; 

b) integrar-se com as ligas locais de esporte profissionais, visando 
à complementação de sua atualização; 

c) exercer a direção técnica e a coordenação dos programas mu-
nicipais de incentivo ao esporte amador; 

d) planejar e programar treinamento de capacitação e aperfeiçoa-
mento de atletas amadores nas diversas modalidades esportivas;

e) programar a realização de competições amadoristas e outros 
eventos de caráter desportivo na comunidade; 

f) elaborar e acompanhar a execução de projetos esportivos; 

g) habilitar e capacitar os profissionais especializados nas diferen-
tes modalidades esportivas, visando ampliar o apoio ao esporte 
amador; 

h) capacitar recursos humanos para o esporte de rendimento; 

i) promover a integração social da criança, do adolescente e das 
pessoas portadoras de necessidade através do esporte; e

j) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

título VII

Dos ÓrGãos De aDmInIstração InDIreta ou DesCentralIzaDa

Capítulo I

Da CaIxa De assIstênCIa ao serVIDor pÚblICo

Art. 319. As atribuições, competências e estrutura da Caixa de 
Assistência dos Servidores Públicos Municipais são as definidas por 
Lei específica e no que couber, as normas previstas na Constitui-
ção Federal, e legislação infraconstitucional em vigor.

Capítulo II

Do InstItuto De preVIDênCIa Do serVIDor pÚblICo.

Art. 320. As atribuições, competências e estrutura do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais são as definidas 
por Lei específica e no que couber, as normas previstas na Consti-
tuição Federal, e legislação infraconstitucional em vigor.

título VIII

Dos ÓrGãos DelIberatIVos

Capítulo ÚnICo

Dos Conselhos munICIpaIs

Art. 321.De conformidade com o disposto na legislação em vigor 
e por força do disposto nesta Lei, ficam mantidos os seguintes 
Conselhos:

I - Conselho Municipal de Saúde - LC n.o 02/1991 de 01/07/1991;

II - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - LC n.o 35 de 05/11/2013; 

III - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
LC n.o 35 de 05/11/2013;

IV - Conselho Municipal de Vigilância Ambiental - CONVIGIA - LC 
n.o 005/1998 de 06/11/1998;

V - Conselho Municipal de Cultura – LC n.º 33 de 16/11/2013;

VI - Conselho Municipal Antidrogas - COMAD - LC n.º 009/2001 
de 01/06/2001;

VII - Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C92001.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C152007.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C152007.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C162007.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/L18042007.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/L18042007.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C31996.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C31996.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C102002.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C112005.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C112005.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C112005.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C21991.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C51998.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C51998.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C92001.html
http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/C92001.html
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Capítulo III

Dos assessores, Dos auxIlIares e assIstentes

seção I

Da assessorIa aDmInIstratIVa

Art. 325. A Assessoria Administrativa diretamente vinculada as 
Secretarias Municipais de Administração; Planejamento; Finanças; 
Assistência, Trabalho, Desenvolvimento Social e Família; Saúde; 
Educação; Obras e Desenvolvimento Urbano; Serviços Urbanos e 
Transportes; Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Agro-
pecuário e Cultura e Arte e têm como finalidade efetuar as ativi-
dades de assessoramento, acompanhamento e serviços técnicos 
administrativos.

Parágrafo único. Compete aos Assessores Administrativos cujas 
atribuições não foram especificadas nos artigos precedentes, a 
execução das seguintes atividades:

a) assessorar na elaboração e preparação de documentos, respon-
sabilizando-se pelo seu registro e envio;

b) assessorar no controle, registro e na conservação de documen-
tos, organizando o arquivo e assessorando, sempre que necessá-
rio, as consultas para o bom andamento das atividades;

c) assessorar no acompanhamento dos tramites dos processos 
específicos de sua área de atuação, mantendo a chefia imediata 
informada e, quando autorizado, adotar providências de interesse 
do Executivo Municipal para solução dos problemas;

d) interpretar Leis, Decretos, Normas, Portarias, Circulares, Regu-
lamentos e Instruções de interesse do Executivo Municipal para 
divulgação, aplicação e assessoramento;

e) assessorar a chefia imediata na tomada de providências relati-
vas ao controle de estoques de materiais e equipamentos, obje-
tivando sua reposição para atender as atividades de sua área de 
atuação;

f) assessorar a chefia imediata na programação do atendimento 
ao público interno e externo que procura o seu órgão de atuação; 
e

g) desempenhar outras atividades correlatas as suas atribuições e 
aquelas solicitadas pela chefia imediata. 

seção II

Dos auxIlIares e assIstentes

Art. 326. Compete aos Auxiliares e Assistentes, cujas atribuições 
não foram especificadas nos artigos precedentes, as seguintes ati-
vidades de assessoramento, planejamento e coordenação:

a) assessorar a chefia imediata na elaboração, redação, expedição 
e controle da documentação do órgão de atuação;

b) assessorar o controle das atividades administrativas do órgão 
de atuação, objetivando manter a chefia imediata informada das 
posições financeiras, prazos e outros de interesse do Executivo 
Municipal;

c) assessorar a chefia imediata no controle do público interno e 
externo, prestando informações e direcionando para atendimento; 
e

d) desempenhar com eficiência e probidade outras atividades cor-
relatas às suas atribuições e àquelas solicitadas pela Chefia ime-
diata.

serviços, determinando e propondo providencias para que se rea-
lizem com eficiência e regularidade;

d) resolver assuntos de sua competência e opinar sobre os que 
dependem de decisão superior;

e) encaminhar, anualmente, ao superior hierárquico, relatório so-
bre os serviços executados na área de competência da qual é 
titular;

f) despachar com o superior hierárquico, quando solicitado, man-
tendo-o informado sobre o andamento das atividades do órgão de 
sua competência;

g) propor a instauração de sindicâncias ou inquéritos administra-
tivos para apuração de irregularidades funcionais ocorridas nos 
órgãos de sua competência;

h) reunir, periodicamente, os responsáveis dos órgãos que lhe são 
subordinados, a fim de serem discutidos assuntos da área de sua 
competência;

i) decidir sobre recursos e reclamações referentes a atos dos seus 
subordinados;

j) inspecionar as repartições de sua área de competência;

l) resolver os casos omissos que se incluam na sua alçada;

m) propor ações que atendam aos reclames dos munícipes; e

n) exercer outras atribuições que decorram da legislação em vigor 
ou lhe sejam cometidas pelo superior hierárquico. 

§ 2.º Os Secretários Municipais e Auditores da Controladoria Ge-
ral que possuam CNH - Carteira Nacional de Habilitação pode-
rão dirigir veículo automotor para o estrito cumprimento de suas 
atribuições dentro da circunscrição do Município, sendo vedado o 
exercício das atividades típicas do cargo de motorista.

§ 3.º Os Procuradores que possuam Carteira Nacional de Habilita-
ção - CNH poderão dirigir veículo automotor para o estrito cumpri-
mento de suas atribuições, sendo vedado o exercício das ativida-
des típicas do cargo de motorista.

Capítulo II

Do DIretor De Departamento, CoorDenaDor De DIVIsão e CheFe De setor

Art. 324. Ao Diretor de Departamento, Coordenador de Divisão e 
Chefe de Setor, além das atribuições previstas nesta Lei, compe-
tem:

a) realizar serviços especiais determinados pelo superior imediato 
na área de trabalho de sua formação específica;

b) dar informações em processos sobre assuntos que forem soli-
citados;

c) providenciar relatórios de atividades de sua área de atuação;

d) executar projetos de racionalização, reorganização e melhorias 
de condições de trabalho e eficiência produtiva;

e) distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os 
prazos para sua fiel execução;

f) prestar aos seus superiores hierárquicos informações e esclare-
cimentos sobre assuntos de sua competência;

g) proferir despachos decisórios em assuntos de sua competência 
e interlocutórios naqueles cuja decisão esta fora de sua alçada; e

h) desempenhar outras atividades correlatas às suas atribuições e 
àquelas solicitadas pela Chefia imediata.
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- Cargos de Provimento em Comissão - Padrão CC1, CC-1A, CC1A-
1, CC1B - Tabela I, Cargos de Provimento em Comissão – Padrão 
CC2 - Tabela II, Cargos de Provimento em Comissão - Padrão 
CC-3 – Tabela III, Cargos de Provimento em Comissão - Padrão 
CC-4 – Tabela IV; Anexo III - Função Comissionada – Padrão FC-1 
- Tabela I, Função Comissionada – Padrão FC-2 - Tabela II, Fun-
ção Comissionada – Padrão FC-3 - Tabela III; Anexo IV - Função 
Gratificada Especial - Padrão FG-E e FGE-1 - Tabela I; Anexo V 
- Função Gratificada de Produtividade - Padrão FG-P e FG-P1 - Ta-
bela I; Anexo VI - Valor dos Cargos de Provimento em Comissão 
– Tabela I, Tabela de Gratificação Especial – Tabela II, Tabela de 
Gratificação de Produtividade – Tabela III; Anexo VII - Atribuições 
Específicas dos Cargos de Provimento em Comissão - Padrão CC1, 
CC1A, CC-1A-1, CC1B, CC2, CC3, CC4, Função Comissionada – Pa-
drão FC-1, FC-2, FC-3, Função Gratificada Especial - Padrão FG-E e 
FGE-1, Função Gratificada De Produtividade - Padrão FG-P, FG-P1; 
Anexo VIII que dispõe sobre o Organograma da Prefeitura Munici-
pal de São Gabriel da Palha. 

Art. 337. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Re-
vogando-se as disposições em contrário, especialmente revoga-se 
em sua totalidade a Lei n.º 2.335/2013, a Lei nº 2.454/2014 e a 
Lei n.º 900/1993 e Lei n.º 2.285/2013.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do 
Espírito Santo, 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CÉZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

título x

Das DIsposIções FInaIs e transItÓrIas

Capítulo ÚnICo

Art. 327. Observados os princípios fundamentais e demais dispo-
sições da presente Lei, o Prefeito Municipal expedira, progressi-
vamente, os atos necessários à implantação da nova Estrutura 
Organizacional, observando-se os recursos financeiros disponíveis.

Art. 328. A implantação da nova Estrutura Organizacional e de-
mais Órgãos, Setores e Serviços dar-se-á com o preenchimento 
dos cargos criados através da presente Lei.

Art. 329. A hierarquia dos níveis de autoridade/responsabilidade 
das unidades de serviço da Prefeitura Municipal obedecerá a se-
guinte escala:

I - as Secretarias e Órgãos afins, de primeiro nível hierárquico, 
subordinam-se diretamente ao Prefeito Municipal;

II - os Departamentos, unidades de segundo nível hierárquico, 
subordinam-se às Secretarias Municipais;

III - as Divisões, unidades de terceiro nível hierárquico, subordi-
nam-se aos Departamentos ou órgãos equivalentes; e

IV - os Setores, unidades de quarto nível hierárquico, subordinam-
se aos Departamentos, às Divisões ou a órgãos equivalentes.

Art. 330. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, observa-
do o disposto na Lei Orgânica do Município, delegar competência 
às diversas chefias para proferir despachos decisórios, podendo 
a qualquer momento, a seu critério, avocar a si a competência 
delegada.

Art. 331. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar 
mediante Decreto e de acordo com a necessidade de serviço e 
interesse da administração pública, para o cumprimento de suas 
atribuições e programas de trabalho, desdobrar ou relocar compe-
tências de serviço ou Departamento de uma Secretaria para outra, 
observado o princípio da natureza e especificidade da Secretaria 
e das atividades relocadas, observado o Inciso VI, do Art. 84 da 
Constituição Federal.

Art. 332. Cada unidade administrativa promoverá, anualmente, a 
revisão de sua lotação, de modo a corresponder às necessidades 
de pessoal, em decorrência da implantação da presente Lei.

Art. 333. A orientação, coordenação, supervisão e implementação 
da presente organização municipal será exercida pela Secretaria 
Municipal de Administração.

Art. 334. Será em regime de integral dedicação ao serviço a jor-
nada normal de trabalho dos servidores ocupantes de cargo em 
comissão.

Art. 335. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao rema-
nejamento das dotações orçamentárias do orçamento, para ade-
quá-las à nova estrutura organizacional consolidada, bem como a 
adequação da Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual, 
obedecidas as disposições da Lei n.º 4.320/64 e demais legislação 
pertinente.

Art. 336. Faz parte integrante da presente Lei, o Anexo I – Tabela I 
– Agentes Políticos – Cargos Eletivos – Subsídio Fixado a Cada Le-
gislatura, Tabela II – Cargos em Provimento em Comissão - Subsí-
dio Fixado a Cada Legislatura; Tabela III - Cargos em Provimento 
em Comissão - Vencimento Fixado a Cada Legislatura; Anexo II 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8907644/art-321-da-lei-2560-05-linhares
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ANEXO I

TABELA I

AGENTES POLÍTICOS

CARGOS ELETIVOS

SUBSÍDIO FIXADO A CADA LEGISLATURA

NOMENCLATURA QT. SUBSÍDIO R$ ÁREA DE ATUAÇÃO

Prefeito Municipal 01 Fixado a cada Legis-
latura Gabinete do Prefeito

Vice-Prefeito Municipal 01
Fixado a cada Legis-
latura Gabinete do Vice-Prefeito

TABELA II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

SUBSÍDIO FIXADO A CADA LEGISLATURA

NOMENCLATURA QT. SUBSÍDIO R$ ÁREA DE ATUAÇÃO

Secretário Municipal
14 Fixado a cada Le-

gislatura

Secretaria Municipal de Governo e Comunica-
ção
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Cultura e Arte
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-
mento Urbano
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Transporte
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvol-
vimento Agropecuário
Secretaria Municipalde Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comércio e Turismo
Secretaria Municipalde Esporte e Lazer

TABELA III

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

VENCIMENTO FIXADO A CADA LEGISLATURA

NOMENCLATURA QT. VENCIMENTO R$ ÁREA DE ATUAÇÃO

Procurador Geral do Município 01 Fixado a cada Legis-
latura

Procuradoria Geral

Chefe de Gabinete do Prefeito 01 Fixado a cada Legis-
latura

Gabinete do Prefeito
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ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PADRÃO CC1, CC-1A, CC1A-1, CC1B

TABELA I

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO

Consultor Jurídico 01 CC-1 Procuradoria Geral

Controlador Geral do Muni-
cípio 01 CC-1A Controladoria Geral do Município

Médico Diretor e Autoriza-
dor de AIHs 01 CC-1A Secretaria Municipal de Saúde

Gerente de Regulação dos 
Serviços de Saúde 01 CC-1A Secretaria Municipal de Saúde

Assessor de Comunicação 01 CC-1A Secretaria Municipal de Governo e Comunica-
ção

Coordenador do GEO-O-
BRAS 01 CC-1A Secretaria Municipal de Planejamento

Assessor de Esportes 01 CC-1A Secretaria Mun. de Esporte e Lazer

Coordenador Executivo do 
Procon Municipal 01 CC-1A Gabinete do Prefeito

Coordenador Municipal de 
Proteção e Defesa Civil 01 CC-1A Gabinete do Prefeito

Assessor de Gabinete 01 CC-1A-1 Gabinete do Prefeito

Assessor Especial Adjunto 01 CC-1A-1 Secretaria Municipal de Saúde

Assessor Especial Adjunto 01 CC-1A-1 Secretaria Municipal de Educação

Assessor Especial Adjunto 01 CC-1A-1 Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-
mento Urbano

Assessor Especial Adjunto 01 CC-1A-1 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Assessor Especial Adjunto 01 CC-1A-1 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvol-
vimento Agropecuário

Coordenador do Núcleo de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação

01 CC-1A-1 Secretaria Municipal de Administração

Coordenador de Captação 
de Recursos, Convênios, 
Prestação e Tomada de 
Contas

01 CC-1A-1 Secretaria Municipal de Planejamento

Coordenador Técnico de 
Contabilidade 01 CC-1A-1 Controladoria Geral do Município

Coordenador Técnico de 
Auditoria 01 CC-1A-1 Controladoria Geral do Município

Coordenador Administrativo 01 CC-1A-1 Controladoria Geral do Município

Assessor de Engenharia e 
Fiscalização 02 CC-1A- 1 Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-

mento Urbano

Superintendente da CASP/
SGP 01 CC-1B

Caixa de Assistência dos Servidores Municipais 

Diretor-Presidente SGP/
PREV 01 CC-1B

Instituto de Previdência dos Servidores Muni-
cipais

Motorista de Gabinete do 
Prefeito Municipal 01 CC-1B Gabinete do Prefeito
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ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – PADRÃO CC2

TABELA II

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO

Diretor do Departamento Admi-
nistrativo 01 CC-2

Secretaria Municipal de Administração

Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos 01 CC-2 Secretaria Municipal de Administração

Diretor do Departamento de 
Compras e Contratos 01 CC-2 Secretaria Municipal de Administração

Diretor do Departamento de Li-
citação 01 CC-2 Secretaria Municipal de Administração

Diretor do Departamento de Al-
moxarifado Central 01 CC-2 Secretaria Municipal de Administração

Diretor do Departamento de 
Controle Patrimonial 01 CC-2

Secretaria Municipal de Administração

Diretor do Departamento de In-
formática 01 CC-2

Núcleo de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação/ Secretaria Municipal de Administração

Diretor do Depto de Planeja-
mento Econômico Orçamento e 
Gestão

01 CC-2
Secretaria Municipal de Planejamento

Diretor do Departamento de De-
senvolvimento e Geoprocessa-
mento

01 CC-2
Secretaria Municipal de Planejamento

Diretor do Departamento de 
Receita e Fiscalização 01 CC-2

Secretaria Municipal de Finanças

Diretor do Departamento de 
Gestão Financeira e Tesouraria 01 CC-2

Secretaria Municipal de Finanças

Diretor do Departamento de 
Contabilidade 01 CC-2

Secretaria Municipal de Finanças

Diretor do Núcleo de Atendi-
mento ao Contribuinte - NAC 01 CC-2

Secretaria Municipal de Finanças

Diretor do Departamento de 
Promoção Social

01 CC-2 Secretaria do Trabalho, Assistência Desenvolvi-
mento Social e Família

Diretor do Departamento de 
Gestão Social

01 CC-2 Secretaria do Trabalho, Assistência Desenvolvi-
mento Social e Família

Diretor do Departamento de 
Habitação

01 CC-2

Secretaria do Trabalho, Assistência Desenvolvi-
mento Social e Família

Diretor do Departamento de 
Abrigo Institucional “Abrigo Luz”. 01 CC-2

Secretaria do Trabalho, Assistência Desenvolvi-
mento Social e Família.

Coordenador de Proteção So-
cial 01 CC-2

Secretaria do Trabalho, Assistência Desenvolvi-
mento Social e Família

Diretor do Departamento do 
PACS e PSF 01 CC-2 Secretaria Municipal de Saúde

Diretor do Departamento de 
Auditoria, Controle e Avaliação 01 CC-2 Secretaria Municipal de Saúde

Diretor do Departamento de 
Saúde 01 CC-2 Secretaria Municipal de Saúde

Diretor do Departamento de Vi-
gilância em Saúde 01 CC-2 Secretaria Municipal de Saúde

Diretor do Departamento Ad-
ministrativo 01 CC-2 Secretaria Municipal de Saúde

Diretor do Departamento de 
Transporte em Saúde 01 CC-2 Secretaria Municipal de Saúde

Diretor do Departamento Muni-
cipal de Agendamento 01 CC-2 Secretaria Municipal de Saúde

Diretor Departamento de Ad-
ministração em Educação 01 CC-2 Secretaria Municipal de Educação 

Diretor do Departamento Téc-
nico Pedagógico 01 CC-2 Secretaria Municipal de Educação 

Diretor do Departamento de 
Informática na Educação 01 CC-2 Secretaria Municipal de Educação
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Diretor do Departamento de 
Educação do Campo 01 CC-2 Secretaria Municipal de Educação

Diretor do Departamento de 
Artes e Cultura 01 CC-2 Secretaria Municipal de Cultura e Arte

Diretor do Departamento de 
Obras Públicas 01 CC-2 Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimen-

to Urbano
Diretor do Departamento de 
Engenharia 01 CC-2 Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimen-

to Urbano
Diretor do Departamento de 
Infra-Estrutura Rural 01 CC-2 Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimen-

to Urbano
Diretor do Departamento de 
Parque de Artefatos e Oficinas 01 CC-2 Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimen-

to Urbano
Diretor do Departamento de 
Urbanismo e Paisagismo 01 CC-2 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 

Transporte
Diretor do Departamento de 
Limpeza Pública 01 CC-2 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 

Transporte
Diretor do Departamento de 
Trânsito 01 CC-2 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 

Transporte
Diretor do Departamento de 
Fiscalização de Posturas 01 CC-2 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 

Transporte
Diretor do Departamento de 
Agricultura 01 CC-2 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvi-

mento Agropecuário
Diretor do Departamento de 
Zootecnia 01 CC-2 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvi-

mento Agropecuário
Diretor do Departamento de 
Meio Ambiente e Controle Am-
biental

01 CC-2 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Diretor do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico 01 CC-2 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-

mico, Indústria, Comércio e Turismo
Diretor do Departamento De-
senvolvimento do Turismo 01 CC-2 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-

mico, Indústria, Comércio e Turismo
Diretor do Departamento do 
Esporte e Lazer 01 CC-2 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Diretor de Previdência e Atuá-
ria 01 CC-2 Instituto de Previdência dos Servidores Munici-

pais

Diretor Administrativo Financeiro 01 CC-2 Instituto de Previdência dos Servidores Munici-
pais

ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PADRÃO CC-3

TABELA III

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO
Assessor Técnico Administrativo 06 CC-3 Gabinete do Prefeito
Assessor de Cerimonial e Rela-
ções Públicas 01 CC-3

Secretaria Municipal de Governo e Comuni-
cação

Assessor Técnico-Legislativo 01 CC-3 Gabinete de Prefeito

Assessor Técnico-Setorial 01 CC-3
Núcleo de Tecnologia da Informação e Co-
municação

Assessor de Projetos e Pesqui-
sas 01 CC-3

Departamento de Planejamento Econômico, 
Orçamento e Gestão.

Coordenador da Casa Lar 01 CC-3 Departamento de Gestão Social
Diretor de Crédito 01 CC-3 Departamento de Promoção Social
Regente da Banda de Música 
Municipal 01 CC-3

Departamento de Arte e Cultura
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ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PADRÃO CC-4

TABELA – IV

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO

Assessor Técnico de Governo 07 CC-4
Secretaria Municipal de Governo e Comunica-
ção

Agente de Crédito 01 CC-4
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família

Coordenador Social 02 CC-4
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família

Auxiliar de Regência 01 CC-4
Departamento de Arte e Cultura

Secretaria Municipal de Cultura e Arte

Assessor Administrativo 01 CC-4 Secretaria Municipal de Administração

Assessor Administrativo 01 CC-4 Secretaria Municipal de Planejamento

Assessor Administrativo 01 CC-4 Secretaria Municipal de Finanças

Assessor Administrativo 01 CC-4
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família

Assessor Administrativo 01 CC-4 Secretaria Municipal de Educação

Assessor Administrativo 01 CC-4
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-
mento Urbano

Assessor Administrativo 01 CC-4
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Transporte

Assessor Administrativo 01 CC-4 Secretaria Municipal de Saúde

Assessor Administrativo 01 CC-4
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvol-
vimento Agropecuário

Assessor Administrativo 01 CC-4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Assessor Administrativo 01 CC-4 Secretaria Municipal de Cultura e Arte

ANEXO III

FUNÇÃO COMISSIONADA – PADRÃO FC-1

TABELA I

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO
Chefe da Divisão de Construção e 
Conservação 01 FC-1 Departamento de Obras Públicas

Chefe da Divisão de Engenharia e 
Fiscalização 01 FC-1 Departamento de Obras Públicas

Chefe da Divisão de Fiscalização 
de Obras 01 FC-1 Departamento de Engenharia

Chefe da Divisão de Aprovação 
de Projetos, Habite-se e Certi-
dões

01 FC-1 Departamento de Engenharia

Chefe da Divisão de Limpeza Pú-
blica 01 FC-1 Departamento de Limpeza Pública

Chefe da Divisão de Estradas Mu-
nicipais 01 FC-1 Departamento de Serviços Rurais

Chefe da Divisão de Manutenção 
de Máquinas e Veículos 01 FC-1 Departamento do Parque de Artefatos e Ofi-

cina
Chefe da Divisão de Agricultura 01 FC-1 Departamento de Agricultura
Chefe dos Serviços de Apoio Ad-
ministrativo 02 FC-1 Procuradoria Geral do Município
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Chefe dos Serviços de Controle e 
Arquivo de Processos

01 FC-1 Departamento de Contabilidade

ANEXO III

FUNÇÃO COMISSIONADA - PADRÃO FC-2

TABELA II

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO
Encarregado do Setor de Assistência 
Farmacêutica 01 FC-2 Departamento de Saúde

Encarregado de Setor de Apoio Contábil 
Financeiro 01 FC-2 Departamento Administrativo

Encarregado de Setor de Alimentação e 
Nutrição 01 FC-2 Departamento de Administração em 

Educação
Encarregado Setor Avaliação e Verifica-
ção Escolar 01 FC-2 Departamento de Suporte Técnico Pe-

dagógico
Serviços de Análise e Controle de Pes-
soal; 01 FC-2 Departamento de Recursos Humanos

Serviços de Análise e Controle de Paga-
mento; e 01 FC-2 Departamento de Recursos Humanos

Serviços de Gestão de Treinamento e 
Desenvolvimento de Pessoal. 01 FC-2 Departamento de Recursos Humanos

ANEXO III

FUNÇÃO COMISSIONADA - PADRÃO FC-3

TABELA III

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO

Encarregado Turma serviços de Conser-
vação de Obras Públicas 01 FC-3 Divisão de Construção e Conservação

Encarregado Turma Serviços de Coleta 
de Lixo. 01 FC-3 Divisão de Limpeza Pública

Encarregado Turma Serviços de Aber-
tura, Cascalhamento e Manutenção de 
Estradas.

01 FC-3 Divisão de Estradas Municipais

ANEXO IV

FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIAL - PADRÃO FG-E e FGE-1

TABELA I

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO

Médico Coord. do Programa de Hansení-
ase e Tuberculose. 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Enfermeiro Coordenador do Programa 
de DST/AIDS e do Centro de Testagem e 
Aconselhamento.

01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Médico Coordenador da Agência Trans-
fusional. 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Odontólogo Coordenador do Programa 
de Saúde Bucal. 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Nutricionista Coordenador do Programa 
de Nutrição, Hipertensão e Diabetes. 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Enfermeiro Coord. do Programa de Alei-
tamento Materno 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Enfermeiro Coordenador do Pronto 
Atendimento - PA 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde
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Médico Perito Oficial 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Farmacêutico/Bioquímico Coordenador 
da Farmácia Básica Municipal 01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Farmacêutico/Bioquímico Coordenador 
do Laboratório Público Municipal de Aná-
lises Clínicas

01 FG-E Secretaria Municipal de Saúde

Médico da Junta Médica Oficial 02 FG-E1 Secretaria Municipal de Saúde

Técnico Coordenador da Agência Trans-
fusional 01 FG-E1 Secretaria Municipal de Saúde

Chefe da Coordenadoria da Procuradoria 
Judiciária e Trabalhista 01 FG-E Procuradoria Geral do Município

Chefe da Coordenadoria da Procuradoria 
Fiscal, Tributária e Ambientalista 01 FG-E Procuradoria Geral do Município

Chefe da Coordenadoria da Procuradoria 
de Apoio Técnico-Administrativo 01 FG-E Procuradoria Geral do Município

Chefe dos Serviços de Registros e Infor-
mações Contábeis 01 FG-E Secretaria Municipal de Finanças

Chefe dos Serviços de Captação de Re-
cursos 01 FG-E Secretaria Municipal de Planejamento

Chefe dos Serviços de Cadastro de For-
necedores 01 FG-E Secretaria Municipal de Administração

Coordenador do CRAS 01 FG-E Secretaria Municipal Trabalho, Assistên-
cia, Desenvolvimento, Social e Família

Coordenador do CREAS 
01 
FG-E 
Secretaria Mun. Trabalho, Assist. De-
senv. Social e Família

01 FG-E Secretaria Municipal Trabalho, Assistên-
cia, Desenvolvimento, Social e Família

Orientador Social do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos 01 FG-E1 Secretaria Municipal Trabalho, Assistên-

cia, Desenvolvimento, Social e Família
Coordenador do Programa de Transfe-
rência de Renda 01 FG-E1 Secretaria Municipal Trabalho, Assistên-

cia, Desenvolvimento, Social e Família

ANEXO V

FUNÇÃO GRATIFICADA DE PRODUTIVIDADE - PADRÃO FG-P

TABELA I

NOMENCLATURA QT. PADRÃO ÁREA DE ATUAÇÃO
Técnico Plantonista da Agência 
Transfusional 03 FG-P Secretaria Municipal de Saúde

Equipe de Plantonistas do Pronto 
Atendimento Municipal 06 FG-P1 Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO VI

VALOR DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

TABELA I

PADRÃO VENCIMENTO R$
CC-1 4.799,89

CC-1A 4.153,87
CC-1A-1 2.996,00

CC-1B 2.373,94
CC-2 1.661,84
CC-3 1.246,26
CC-4 820,29

FC-01 247,35
FC-02 209,75
FC-03 148,46
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ANEXO VI

TABELA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

TABELA – II

PADRÃO GRATIFICAÇÃO MENSAL – R$

FG-E 921,37

FG-E1 460,69

ANEXO VI

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

TABELA - III

PADRÃO GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE POR PLANTÃO – R$

FG-P 92,21

FG-P1 115,38

ANEXO VII

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - PADRÃO CC1, CC1A, CC-1A-1, CC1B, CC-
2, CC-3, CC-4, FUNÇÃO COMISSIONADA – PADRÃO FC-1, FC-2, FC-3, FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIAL - PADRÃO FG-E 
e FGE-1,FUNÇÃO GRATIFICADA DE PRODUTIVIDADE - PADRÃO FG-P, FG-P1.

CARGO:CONSULTOR JURÍDICO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: O Consultor Jurídico é um cargo de Assessoramento vinculado à Procuradoria Geral do 
Município e têm como âmbito de suas ações a emissão de pareceres jurídicos, e especialmente compete desenvolver as atividades de 
forma consultiva, no auxílio ao Procurador Geral.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Compete ao Consultor Jurídico as seguintes atribuições: coligir legislação e jurisprudência de interesse 
do Município; assessorar o Procurador Geral e o Chefe do Poder Executivo Municipal, no estudo, interpretação, solução de questões 
jurídicas, elaboração de projeto de lei e decretos municipais; elaborar estudos e preparar informações por solicitação ao Procurador 
Geral; assistir ao Chefe do Poder Executivo Municipal no controle da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou 
já efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua coordenação; exercer outras atividades compatíveis com a função, 
de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais seja expressamente designado atender a consultas, no 
âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso; 
revisar e atualizar a legislação municipal; observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à 
medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; e executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir nível de escolaridade Superior de Bacharel em Direito. Complementam a escolaridade 
formal, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: O Controlador Geral do Município atua de forma integrada com todos os planos e métodos 
que integram o Sistema de Controle Interno do Município, inclusive o sistema das Autarquias e Fundos Municipais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Compete ao Controlador Geral do Município além das atribuições determinadas por Lei específica, as 
seguintes: acompanhar, através de relatórios fornecidos pelas chefias competentes, ou diretamente quando necessário, o controle 
da execução dos programas e da observância das normas que governam as atividades específicas dos Órgãos controlados e suas 
atividades auxiliares; fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e a guarda dos bens do Município pelos Órgãos próprios do sistema 
de contabilidade, finanças, almoxarifado e patrimônio, procedendo ou promovendo a realização de auditorias quando necessário; 
participar da elaboração das propostas do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais; vistoriar o sistema 
de controle de bens patrimoniais móveis e imóveis do Município; analisar a aplicação das subvenções e renúncias de receitas; integrar 
as informações nos diversos sistemas de controle da Administração Pública visando gerar subsídios para tomada de decisões pelo Go-
verno Municipal; acompanhar a execução orçamentária do Município procedendo a levantamento e análises quanto à efetiva aplicação 
dos recursos financeiros do Município, especialmente no que se refere aos limites constitucionais em saúde, educação, e despesa com 
pessoal; proceder à análise administrativa, financeira e contábil dos Órgãos da administração direta e das entidades da administração 
indireta do Município; promover o desenvolvimento dos recursos humanos e realizar pesquisas com vistas ao aperfeiçoamento dos 
serviços municipais; examinar, registrar e controlar juntamente com os Órgãos competentes do Governo Municipal, os contratos, 
convênios e operações a serem realizadas pelo Município, que envolvam matéria financeira e que impliquem o comprometimento de 
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: organizar contratualmente, a rela-
ção entre o SUS (Sistema Único de Saúde) e os prestadores, pró-
prios ou contratados; cadastrar e manter atualizadas as unidades 
públicas e privadas de saúde; revisar e atualizar os contratos entre 
as unidades públicas e privadas de saúde e a Secretaria de Estado 
da Saúde; elaborar e propor normas necessárias à consecução das 
atividades afetas aos serviços; estabelecer as normas para o fun-
cionamento e cadastramento dos serviços e sistemas de saúde; 
estabelecer indicadores de avaliação de desempenho das ações, 
serviços e sistemas de saúde; estabelecer os mecanismos para a 
identificação da procedência dos usuários dos serviços de saúde; 
identificar pontos de desajuste sistemático entre a pactuação efe-
tuada e a demanda efetiva dos usuários; acompanhar a atuação 
dos planos, convênios e contratos de prestação de serviços em 
conjunto com as demais áreas da Secretaria Municipal de Saúde, 
visando a correção dos desvios assistenciais e financeiros; estabe-
lecer as normas e os mecanismos de ressarcimento ao SUS da as-
sistência prestada aos usuários de planos e convênios privados de 
saúde; avaliar os resultados e o impacto das ações e serviços no 
perfil epidemiológico da população, propondo soluções para o seu 
desenvolvimento; articular-se com os Complexos Reguladores, a 
fim de normatizar o fluxo de informações necessárias à regulação 
da assistência;) processar o Sistema de Informação Ambulatorial 
– SAI; processar o Sistema de Informação Hospitalar – SIH; fa-
zer relatório do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA; fazer 
relatório do Sistema de Informação Hospitalar – SIH; atualizar o 
Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e o Sistema de Informa-
ção Hospitalar – SIH, conforme Portarias; distribuir o percentual 
de AIH’s - Autorização de Internação Hospitalar para o município; 
distribuir as Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alta 
Complexidade – APAC’s aos gestores; processar a Comunicação 
de Internação Hospitalar – CIH; e orientar prestadores e gestores 
sobre processamento do Sistema de Informação Ambulatória – 
SIA, Sistema de Informação Hospitalar – SIH e Autorização de 
Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade – APAC; atender 
demandas procedentes do Ministério da Saúde, Ministério Público, 
Diretorias da Secretaria Estadual de Saúde - ES - SESA, procurar 
diretamente usuários e outros, no tocante a auditorias e vistorias;  
auditar a aplicação dos recursos federais e estaduais repassados 
ao Município, bem como o cumprimento da contrapartida muni-
cipal para a área da saúde; acompanhar a realização de ações 
e serviços previstos nos Planos Municipais de Saúde quando da 
realização de auditorias; auditar os sistemas municipais de saúde; 
oferecer subsídios para atuação dos serviços municipais de audito-
ria; participar de medidas de cooperação técnica entre os Órgãos 
que compõem o Sistema Nacional de Auditoria; auditar procedi-
mentos técnicos, científicos, contábeis, financeiros e patrimoniais 
praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do SUS, por 
meio da realização de auditorias analíticas, operativas, de gestão e 
especiais; acompanhar a qualidade dos procedimentos e serviços 
de saúde disponibilizados à população; fornecer relatórios e pa-
receres para a Vigilância Sanitária Estadual; realizar vistorias em 
conjunto com a Vigilância Sanitária Estadual, com vistas a creden-
ciamentos e acompanhamento; prestar informações ao Ministério 
Público e Conselhos de Profissionais de Saúde, através do envio 
de processos de auditoria nos quais sejam detectadas distorções 
passíveis de medidas específicas daqueles Órgãos; promover in-
tegração dos procedimentos de auditoria com as Gerências de 
Regulação, Controle e Avaliação, Credenciamentos, Convênios e 
Contratos; disponibilizar relatórios da Gerência de Auditoria, men-
sais e extraordinariamente quando se fizer necessário, para a Co-
missão Intergestores Bipartite - CIB, Conselho Estadual de Saúde 
– CES e Gabinete do Secretário; encaminhar resultados das audi-
torias aos prestadores com medidas de correção e acompanhar o 
seu cumprimento; orientar as unidades de saúde no sentido de 
dirimir dúvidas e harmonizar procedimentos; investigar distorções 
constatadas por outros setores, propondo medidas corretivas; ela-
borar normas e rotinas necessárias à realização das atividades 
pertinentes aos serviços; e as equipes de Controle, Avaliação e 
Auditoria Regionais, a realização das atividades de auditoria.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Formação mínima: Nível de 
Escolaridade Superior (3º Grau completo).

recursos do erário; exercer a auditoria operacional, administrati-
va, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil nos Órgãos e 
entidades do Poder Executivo, ou promover sua realização quando 
necessário, bem como, requisitar perícias e outros procedimentos 
de análises de problemas detectados ou de supostas irregulari-
dades encontradas nos diversos Órgãos da administração pública 
municipal; avaliar a política tributária, financeira, contábil e pre-
videnciária do Município, quanto ao seu aspecto legal, formal e 
econômico, visando modernização e segurança de sua gestão; e 
exercer outras atividades atinentes à perfeita integração do Siste-
ma de Controle Interno do Município; orientar, coordenar e super-
visionar os trabalhos e as atividades no seu âmbito de atuação; 
articular-se com Órgãos e entidades públicas ligadas à função de 
sua responsabilidade; propor o aperfeiçoamento dos métodos de 
trabalho desenvolvidos; determinar com o consentimento do Pre-
feito Municipal a realização de auditorias no âmbito da Administra-
ção Direta e Indireta e, quando solicitado por autoridade compe-
tente, a realização de auditorias especiais; determinar a realização 
de perícias; solicitar, quando oportuno, laudos técnicos a Órgãos 
ou profissionais especializados; requerer confirmações de saldos 
bancários, extratos, contas e outras informações aos Órgãos e en-
tidades auditadas; examinar, aprovar e encaminhar os pareceres, 
relatórios e certificados oriundos de auditorias da Administração 
Direta e Indireta; pronunciar-se sobre cumprimento de obrigações 
assumidas pelos licitantes para efeito de devolução de garantias; e 
interagir com todos os Órgãos da Administração Pública Municipal, 
visando à integração dos Sistemas de Controle Interno do Poder 
Executivo, e as demais previstas no art. 15, da Lei Municipal nº. 
2.337/2013.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir nível de escolaridade 
Superior em Economia, Bacharel em Direito, Ciências Contábeis 
ou Administração e demonstrar conhecimento sobre matéria or-
çamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, 
além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a 
atividade de auditoria.

CARGO: MÉDICO DIRETOR E AUTORIZADOR DE AIHs

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: receber, avaliar e 
priorizar as demandas de internação, com base na justificativa 
clínica relatada no laudo médico solicitante; identificar a oferta 
adequada dentre as disponíveis; providenciar e autorizar a inter-
nação solicitada; viabilizar o cuidado integral de forma ágil e opor-
tuna, identificando alternativas assistenciais que respondam às 
necessidades individuais e sociais pautadas no interesse público; 
e desempenhar outras atividades afins.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: receber, avaliar e priorizar as de-
mandas de internação, com base na justificativa clínica relatada 
no laudo médico solicitante; identificar a oferta adequada dentre 
as disponíveis; providenciar e autorizar a internação solicitada; 
viabilizar o cuidado integral de forma ágil e oportuna, identifican-
do alternativas assistenciais que respondam às necessidades in-
dividuais e sociais pautadas no interesse público; e desempenhar 
outras atividades afins.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Medicina com Pós Graduação/Especialização em auditoria, forne-
cido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC); e registro no Conselho Regional de Medicina.

CARGO: GERENTE DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: acompanhar, contro-
lar, organizar as relações contratuais com os prestadores de servi-
ços, a celebração e execução de convênios, bem como o controle 
da demanda dos serviços ofertados e utilizados pelos usuários do 
SUS (Sistema Único de Saúde).
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sistema, cumprindo prazo legal; manter planilhas atualizadas, de-
monstrando todas as Obras em andamento, demonstrando de-
talhes, tais como: objeto da obra, início e previsão de término, 
valor total da obra, origem dos recursos, prazo de pagamentos 
realizados e outros detalhes importantes para acompanhar o 
desfeche da obra e possibilitando um melhor acompanhamento 
e  precisão da mesma; encaminhar por escrito aos setores com-
petentes do Município, cópia do anexo das Resoluções do TCE-ES 
(TC 245/2012 e TC e 255/2013) enviadas pelo Tribunal de Contas 
do Espírito Santo, contendo descrita toda a documentação ne-
cessária para alimentação do sistema, desde o projeto até a fase 
final, abrangendo processos licitatórios, contrato, aditivo contratu-
al, empenhos, liquidação, fotos, planilhas inicial e de medição em 
formato Excel, portarias e ARTs (do técnico fiscal responsável pela 
obra)  junto com ARTs técnico responsável pela execução da obra, 
com especificações de  prazo e formatação necessária para cada 
tipo de arquivo; centralizar em nível operacional relacionamento 
com TCE-ES e responder pela coordenação das atividades relacio-
nadas ao envio de informações do sistema GEO-OBRAS TCE-ES; 
comunicar por escrito aos Gestores Responsáveis, à Coordenado-
ria de Controle Interno e ao Procurador do Município a existência 
de Obras e o não recebimento de informações necessárias para 
alimentar o sistema; acompanhar e observar prazos previstos nas 
Resoluções TC 245/2012 e TC 255/2013 e seus anexos - Regula-
mento do Tribunal de Contas do Estado  do Espírito Santo; analisar 
e sistematizar legislação existente e monitorar a implementação 
da legislação urbanística; utilizar recursos de Informática; e exe-
cutar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos nas áreas de Geoprocessamento e Serviços de 
Desenvolvimento de Aplicativos, conhecimentos básicos de infor-
mática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR DE ESPORTES

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o Secretá-
rio Municipal de Esporte e Lazer a elevar os padrões de eficiência 
no setor do esporte e lazer; ser responsável pelo fomento do es-
porte amador, das práticas desportivas comunitárias, de recreação 
e lazer, bem como do planejamento e execução da política muni-
cipal de esportes, através de programas, projetos de manutenção 
e expansão de atividades esportivas, recreativas, expressivas e 
motoras; planejar e promover eventos que garantam o desenvol-
vimento de programas de esporte, lazer, recreação e de educação 
física não escolar; realizar trabalhos técnicos de divulgação do 
esporte; promover e participar de estudos, debates, pesquisas, 
seminários, estágios e reuniões que possam contribuir para o de-
senvolvimento do esporte, rendimento escolar e popular, do lazer 
e da educação física, sob o ponto de vista estrutural e científico; 
estabelecer diretrizes que definam as responsabilidades do Mu-
nicípio e da iniciativa privada no desenvolvimento de programas 
esportivos, de lazer e recreação, visando à captação de recursos 
indispensáveis aos programas planejados; desenvolver programas 
de conscientização e motivação dos munícipes, quanto à partici-
pação nos programas esportivos, de lazer e recreação; efetuar 
a promoção econômica e as providências necessárias visando à 
atração de eventos esportivos;

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Assessorar o Secretário Municipal 
de Esporte e Lazer a promover o incentivo à prática esportiva 
pela população, sugerindo, orientando e organizando jogos comu-
nitários, campeonatos e torneios esportivos, gincanas, maratonas, 
ruas de lazer e outras atividades esportivas e de lazer, com a parti-
cipação das diversas comunidades; planejar, elaborar e coordenar 
a execução de projetos, estudos, pesquisas e levantamentos de 
dados necessários à formação e ao funcionamento do sistema de 
esporte e lazer; contribuir para o diagnóstico de necessidade de 
melhorias na qualidade da Infra-Estrutura oferecidas aos esportis-
tas no Município; subsidiar a elaboração de zoneamento esportivo 
do Município, com indicações de áreas consideradas de interesse 
para a exploração de atividades vinculadas ao esporte mantendo 

CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: tem por finalidade o 
desempenho de atribuições referentes à divulgação dos atos e 
atividades do Poder Executivo.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: organizar entrevistas, conferências 
e debates para a divulgação de assuntos de interesse do Municí-
pio; implementar o plano de estruturação da imagem institucional 
da Administração Municipal; colaborar no processo de desenvol-
vimento de campanhas da Administração Municipal, funcionando 
como elo entre as Secretarias Municipais; preparar e executar a 
comunicação entre a Administração Municipal e seus servidores, 
através de informativo interno e comunicados; estabelecer conta-
tos com rádios da cidade e de outros municípios, com vista a divul-
gar matérias de interesse da municipalidade; executar a divulgação 
eletrônica dos planos e programas de trabalho da Administração 
Municipal via internet; realizar a cobertura jornalística de todas as 
áreas de atuação da Prefeitura, através de assessoramento jor-
nalístico; elaborar diariamente o resumo das principais notícias 
veiculadas na imprensa, de interesse do município, distribuindo 
às Secretarias Municipais; desenvolver campanhas publicitárias de 
prestação de contas dos atos do Município; promover a produção 
de trabalhos gráficos, audiovisuais e pesquisas; fiscalizar o cum-
primento das cláusulas de contrato com empresas de publicidade; 
coordenar os trabalhos de editoração de matérias, como folhetos 
e folders, solicitados pelas Secretarias Municipais; planejar e coor-
denar campanhas de divulgação dos planos e programas de tra-
balho da Administração Municipal, com vista a obter a colaboração 
da população nos empreendimentos a serem realizados; planejar 
e executar as atividades de cerimonial da Prefeitura Municipal de 
São Gabriel da Palha; preparar a participação do Prefeito Muni-
cipal, do Vice-Prefeito ou de outros representantes do Executivo 
Municipal em atividades de cerimonial, em eventos promovidos 
por outros órgão e entidades; assessorar ao Prefeito Municipal 
nas recepções e visitas oficiais que envolvam protocolo e proce-
dimento especiais; orientar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito 
e outras autoridades municipais quanto à indumentária, atitudes 
e procedimentos protocolares especiais; responder às correspon-
dências sociais recebidas pelo Prefeito Municipal; adotar relações 
com público específico, através de congratulações, moções de lou-
vor e pesar, controle e valorização de efemérides, datas, eventos 
regionais e nacionais; e exercer outras atividades burocráticas e 
correlatas que lhe forem cometidas pela chefia imediata. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área de comunicação social, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: COORDENADOR DO GEO-OBRAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: têm por finalidade, 
gerenciar, coordenar, manter atualizado o banco de dados e re-
meter informações das 0bras e Serviços de Engenharia de todos 
os Órgãos da esfera Municipal, através do Sistema de Acompa-
nhamento de Obras Públicas - GEO-OBRAS, que  recebe e dá tra-
tamento computacional a dados referentes à todas as Obras e 
Serviços de Engenharia, com execução direta ou indireta, inclusive 
de dispensa ou inexigibilidade, independente de serem custeadas 
com recursos públicos Federais, Estaduais ou Municipais. Proce-
dendo com inserção de cronograma físico - financeiro, planilhas, 
contratos, fotografias convencionais, georreferenciadas  e imagens 
de satélites, pois o GEO-OBRAS é uma ferramenta de acompanha-
mento e consulta dos investimentos realizados pela Administração 
Pública, aberto à todos os  cidadãos e Órgãos Institucionais, tendo 
como principal objetivo dar  transparência, maior controle e visi-
bilidade à contratação e ao andamento das Obras e Serviços de 
Engenharia por Prefeituras e Órgãos Públicos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: manter alimentado o banco de da-
dos do sistema GEO-OBRAS; enviar informações solicitadas pelo 
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pessoalmente, informações orientações e esclarecimentos ineren-
tes à proteção e defesa dos seus direitos e no caso de questão 
de competência de outro ente, encaminhá-lo ao órgão consen-
tâneo; adotar os encaminhamentos pertinentes, pré-conciliação, 
instauração, abertura e autuação de processo administrativo, 
promover despacho saneador, designar pauta, acompanhar com 
zelo e registro e o fluxo de processos administrativos, imprimir 
celeridade na movimentação dos feitos, objetivando rapidez na 
composição dos conflitos submetidos ao crivo do Órgão; receber, 
controlar distribuir expedientes e processos administrativos sobre 
relação de consumo, promover diligências à célere resolução dos 
conflitos submetidos à apreciação do Órgão, bem como informar 
sobre a tramitação dos processos às partes interessadas; orga-
nizar, registrar e atualizar cadastro de reclamações fundamenta-
das, atendidas e não atendidas, contra fornecedores de produtos 
e serviços, contra pessoa física e jurídica com processos de autos 
de infração, na forma de legislação; solicitar o comparecimento 
das partes envolvidas para esclarecimento, formalizando quando 
possível, acordos ou conciliações, mediante a lavratura de termo 
próprio; funcionar no processo contencioso administrativo, como 
instância de instrução e julgamento, proferindo decisões admi-
nistrativas dentro das regras fixadas pela Lei n.º 8.078/90, pelo 
Decreto Federal n.º 2.181/97 e legislação complementar; decidir 
sobre aplicação de sanções administrativas previstas no Art. 56 da 
Lei n.º 8.078/90, seu regulamento e legislação complementar, aos 
infratores das normas de defesa do consumidor; representar ao 
Ministério Público, com vistas à adoção de medidas processuais, 
no âmbito de sua atribuição e solicitar à Polícia Judiciária a ins-
tauração de procedimento policial para apreciação das infrações 
penais contra o consumidor; e outras atividades correlatas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: O Coordenador Executivo do 
PROCON deverá ser Graduado em Bacharel Direito. (Art. 10, § 2.º 
da Lei Municipal n.º 2.395, de 23 de dezembro de 2013). Com-
plementam a escolaridade formal, demonstrar conhecimento do 
Código de Defesa do Consumidor e legislação correlata, e conhe-
cimentos básicos de informática e demais exigências.

CARGO: COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DE-
FESA CIVIL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: compete no planeja-
mento e execução das ações de prevenção destinadas a impedir 
ou minimizar os efeitos do desencadeamento de fatores anormais 
ou adversos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: fornecer subsídios à definição das 
políticas sociais; definir e executar projetos relacionados à preven-
ção e à conscientização da população para a sua defesa contra 
fenômenos que ponham em risco sua segurança; executar levan-
tamentos, avaliar e elaborar diagnósticos das áreas vulneráveis 
do Município, visando à busca de solução para os problemas e à 
priorização de atendimento em casos emergenciais, em conjunto 
com as áreas afins; incentivar a criação de Núcleos Comunitários 
de Defesa Civil junto às comunidades apoiando sua organização 
e promovendo cursos de treinamento para desenvolvimento de 
ações de defesa civil, em conjunto com as áreas afins; elaborar 
cadastro dos recursos humanos, dos equipamentos sócio comu-
nitários e dos serviços públicos existentes na comunidade e dis-
poníveis em casos de emergências ou calamidade, em conjunto 
com as áreas afins e com os Núcleos Comunitários de Defesa Civil; 
realizar, em caráter preventivo, campanhas educativas e de cons-
cientização para esclarecimento à comunidade sobre a necessi-
dade de seu engajamento nos trabalhos de defesa civil e durante 
as situações emergenciais; executar, inclusive através de mutirões 
comunitários em conjunto com as áreas afins, ações corretivas de 
escoramento/ desmonte de pedras e barreiras, reconstituição am-
biental, reforço de moradias e outras ações identificadas no diag-
nóstico preventivo; avaliar a necessidade de intervenção do Poder 
Público Municipal nos casos de emergência; coordenar, nos casos 
de emergência e de calamidade pública, as ações de socorro e de 
assistência à população vitimada, de recuperação e de reconstru-
ção de habitações, vias e logradouros públicos e de divulgação de 
informações junto aos meios de comunicação, em articulação com 

estas informações atualizadas e disponíveis para investimento pú-
blicos e privado; orientar, supervisionar e executar os projetos e 
programas de desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, 
determinados pelas áreas de esporte e lazer; coordenar progra-
mas e eventos esportivos voltados para segmentos da população, 
como portadores de deficiência física, idosos e comunidade de 
baixa renda; apoiar direta ou indiretamente, atletas e agremiações 
esportivas de destaque, buscando a divulgação do esporte no Mu-
nicípio; fazer a estimativa dos custos de eventos esportivos e de 
lazer que o Município tenha interesse em promover ou participar; 
incentivar e realizar campanhas educativas quanto à importân-
cia da prática do esporte e do lazer e sobre a forma correta de 
utilização e/ou conservação das áreas esportivas e recreativas; 
manter atualizado em arquivo a relação das empresas promotoras 
de eventos, operadoras, locadoras de veículos, transportadoras e 
demais prestadoras de serviço esportivo; manter o inter-relaciona-
mento com os poderes federal e estadual, entrosando-se com as 
respectivas autoridades no interesse do esporte e lazer no Muni-
cípio; diagnósticos, estudos e projetos de interesse da Secretaria; 
incentivar a interação com entidades públicas e privadas, organi-
zações não governamentais e organizações da sociedade civil de 
interesse público, nacionais e internacionais, com o objetivo de in-
crementar o intercâmbio de novas tecnologias de desenvolvimento 
esportivo; cumprir outras atividades compatíveis com a natureza 
de suas funções, que lhe forem atribuídas; e desempenhar outras 
atividades correlatas às suas atribuições e àquelas solicitadas pela 
Chefia.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos nas áreas de Esporte e Lazer, bem como co-
nhecimento de administração pública, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais. 

CARGO: COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNI-
CIPAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar, elaborar, 
propor, coordenar e executar a política municipal de proteção ao 
consumidor; receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, re-
clamações e sugestões apresentadas por consumidores, por enti-
dades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou 
privado; Orientar permanentemente os consumidores e fornece-
dores sobre seus direitos, deveres e prerrogativas; encaminhar 
ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados como crimes 
contra as relações de consumo e as violações a direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos; incentivar e apoiar a criação 
e organização de associações civis de defesa do consumidor e 
apoiar as já existentes, inclusive com recursos financeiros e ou-
tros programas especiais; promover medidas e projetos contínu-
os de educação para o consumo, podendo utilizar os diferentes 
meios de comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da 
Administração Pública e da sociedade civil; colocar à disposição 
dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os me-
nores preços dos produtos básicos; manter cadastro atualizado 
de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos 
e serviços, divulgando-o pública e, no mínimo, anualmente, nos 
termos do art. 44 da Lei Federal nº 8.078/90, remetendo cópia ao 
PROCON Estadual, preferencialmente por meio eletrônico; expedir 
notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre 
reclamações apresentadas pelos consumidores e para comparece-
rem às audiências de conciliação designadas, nos termos do Art. 
55, § 4, da Lei Federal n.º 8.078/90; instaurar, instruir e concluir 
processos administrativos para apurar infrações à Lei Federal nº 
8.078/90, podendo mediar conflitos de consumo, designando au-
diências de conciliação; fiscalizar e aplicar as sanções administrati-
vas previstas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n.º 
8.078/90; solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória 
especialização técnica para a consecução dos seus objetivos; en-
caminhar os consumidores que necessitem de assistência jurídica 
à Defensoria Pública do Estado.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: promover e zelar pelo bom aten-
dimento ao consumidor, prestar, por telefone, via e-mail ou 
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suas atribuições e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos nas áreas de administração pública, direito 
administrativo e direito constitucional, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL ADJUNTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar direta-
mente o Secretário Municipal de Educação visando auxiliar na pro-
moção da melhoria da qualidade de ensino do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: estabelecer objetivos para o con-
junto de atividades da Secretaria; coordenar as atividades de 
Infraestrutura necessários ao funcionamento regular da rede de 
ensino; assessorar o Prefeito Municipal na definição da política 
educacional do Município; e exercer outras atribuições relaciona-
das com problemas educacionais e que lhe forem determinadas 
pelo Prefeito Municipal.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos nas áreas de educação, administração pública, 
direito administrativo e direito constitucional, conhecimentos bási-
cos de informática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL ADJUNTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar direta-
mente o Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano 
visando auxiliar no estabelecimento das diretrizes para a atuação 
da Secretaria.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: estabelecer objetivos para o con-
junto de atividades da Secretaria; promover a coleta e sistema-
tização de dados e informações necessárias ao desenvolvimento 
de planos, programas e projetos da Secretaria; obter e divulgar 
indicadores necessários ao planejamento urbanístico do Municí-
pio; promover fornecimento de indicadores para o planejamento 
urbanístico do Município; estabelecer padrões de qualidade quan-
to à execução das obras; e garantir o desenvolvimento de proce-
dimentos apropriados ao enfrentamento dos problemas típicos da 
circulação urbana.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos nas áreas de administração pública, direito 
administrativo e direito constitucional, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL ADJUNTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: visa coordenar e gerir 
o processo relativo ao Meio Ambiente de São Gabriel da Palha, por 
meio de ações estratégicas que visem soluções integradas para 
o desenvolvimento sustentável da região, em consonância com 
as diretrizes de planejamento urbano estadual e federal, além de 
propor e adotar medidas que visem a racionalização de métodos 
de gestão pública de resultados do Governo Municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar a prestação dos serviços 
municipais aos cidadãos no que se refere a sua área de atuação; 
auxiliar na coordenação das ações de meio ambiente; proporcio-
nar prestação de serviços municipais de qualidade, relativos à sua 
área de competência; desenvolver e implementar diretrizes e me-
tas para a atuação da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, de 
forma integrada as outras Secretarias Municipais; apresentar os 

os Núcleos Comunitários de Defesa Civil, com Órgãos dos Poderes 
Públicos Federal e Estadual, com as Secretarias Municipais afins e 
com entidades representativas da sociedade civil; avaliar e propor 
se necessário, a decretação do estado de calamidade pública; re-
alizar, em situações de emergência ou calamidade, a evacuação 
das pessoas da área atingida, proporcionando-lhes a assistência 
necessária; articular-se, em caráter cooperativo, com entidades 
públicas da sociedade civil e, de modo especial, com a Coordena-
ção Estadual de Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros para o 
desenvolvimento de ações em situações emergenciais e de calami-
dade pública; e desempenhar outras atribuições afins.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 3º 
Grau Completo nos cursos de Direito, Administração e Economia. 
Complementam a escolaridade formal conhecimentos específicos 
nas áreas de defesa civil, administração pública, direito adminis-
tração e direito constitucional, conhecimentos básicos de informá-
tica e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR DE GABINETE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o Chefe de 
Gabinete

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Assessoramento a chefia de Ga-
binete a contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação 
do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes 
ao Gabinete do Prefeito; garantir a prestação de serviços munici-
pais de acordo com as diretrizes de governo; estabelecer diretri-
zes para a atuação do Gabinete do Prefeito; estabelecer objetivos 
para o conjunto de atividades do Gabinete do Prefeito, vinculados 
a prazo e políticas para a sua consecução; promover a integra-
ção com órgão e entidades da Administração Municipal, objeti-
vando o cumprimento de atividades setoriais; promover contatos 
e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis 
e esferas governamentais; orientar e coordenar a elaboração da 
agenda de atividades e programas oficiais do Prefeito Municipal; 
promover e supervisionar a coordenação da implantação das po-
líticas setoriais do Gabinete do Prefeito; coordenar os serviços de 
assessoramento direto ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; coordenar 
os serviços de apoio administrativo ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 
e cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos nas áreas de administração pública, direito 
administrativo e direito constitucional, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL ADJUNTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar direta-
mente o Secretário Municipal de Saúde visando auxiliar na pro-
moção da saúde e a contínua melhoria da qualidade de vida da 
população, de forma humanizada e competente e, integrada na 
administração municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: auxiliar na definição e implemen-
tação das políticas municipais de Saúde, em consonância com as 
diretrizes estabelecidas no Plano de Governo, na legislação muni-
cipal, estadual e federal pertinente e observando ainda as orien-
tações e deliberações do Conselho Municipal de Saúde; auxiliar na 
gerência das ações e nos serviços de saúde com vistas à maior 
eficácia e eficiência da sua prestação; propor e gerenciar convê-
nios com instituições públicas ou privadas consoante os objetivos 
que definem as políticas de saúde municipal; recomendar a ado-
ção de critérios que garantam qualidade na prestação de serviços 
de saúde; acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento de ações e 
serviços de saúde; a promoção de campanhas de esclarecimento, 
objetivando a preservação da saúde da população; e desempe-
nhar com eficiência e probidade outras atividades correlatas as 
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exigências legais.

CARGO:COORDENADOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, 
CONVÊNIO, PRESTAÇÃO E TOMADAS DE CONTAS.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: têm por finalidade 
captar, controlar, acompanhar e executar a captação de recursos, 
convênios e a prestação e tomada de contas de recursos de con-
vênios, visando apoiar a formulação e implementação de políticas 
públicas, desenvolvimento de projetos e programas de gênero nos 
diferentes Órgãos do governo municipal, realizar e apoiar estudos 
e pesquisas na área orçamentária municipal, além de tratar de 
questões voltadas à gestão pública.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Auxiliar na coordenação, elabora-
ção, controle e acompanhamento do Plano Plurianual, das Dire-
trizes Orçamentárias e do Orçamento Anual e suas retificações; 
acompanhar o rateio dos recursos disponíveis, em atendimento às 
metas e objetivos prioritários do Poder Executivo e o acompanha-
mento da efetiva execução da Programação Financeira e do Cro-
nograma de Execução Mensal de Desembolso; auxiliar na coorde-
nação, orientação, supervisão e avaliação de projetos especiais de 
desenvolvimento, do gasto público, na elaboração de relatórios da 
ação do governo, na identificação, análise e avaliação dos investi-
mentos do governo municipal, suas fontes de financiamento e sua 
articulação com os investimentos privados, em articulação com as 
demais Secretarias Municipais; promover estudos e projetos visan-
do a identificação, localização e captação de recursos financeiros 
para o Município; viabilização de novas fontes de recursos para os 
planos de governo; e desempenhar com eficiência e probidade ou-
tras atividades correlatas as suas atribuições e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos nas áreas de administração pública, direito 
administração e direito constitucional, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais

CARGO: COORDENADOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: prestar assistência ao 
Controlador Geral e Coordenadores em todos os atos de sua com-
petência; realizar trabalhos de apoio às atividades-fim, através de 
serviços de digitação, pesquisas, organização e arquivamento de 
documentos e demais atividades compatíveis ao adequado funcio-
namento da Controladoria Geral; supervisionar as atividades das 
unidades da Controladoria Geral; receber e registrar o fluxo de do-
cumentos, processos e demais tipos de requisições pertinentes à 
Controladoria Geral; providenciar a requisição, organização e pro-
vimento de materiais de trabalho para o funcionamento da Con-
troladoria; proceder ao controle da escala de férias e frequência 
dos servidores da Controladoria Geral; e exercer outras atividades 
atinentes à Função de Assistência no exercício das atribuições da 
Controladoria Geral do Município e respectivas Coordenações que 
a integram.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: planejar, coordenar, supervisionar 
e controlar as atividades dos serviços contábil, financeiro, patri-
monial e orçamentário da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta; avaliar e apresentar diagnóstico dos sistemas de controle 
interno contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário da Admi-
nistração Pública Municipal Direta e Indireta, oferecendo solução 
para os problemas detectados;auditar os serviços de registro de 
receita orçamentária, extra orçamentária, operações de crédito 
e outros ingressos financeiros; acompanhar a elaboração da le-
gislação orçamentária do Município e sua efetiva execução, cum-
primento de metas fiscais e demais normas do direito financeiro 
e de Gestão Fiscal, na forma da legislação em vigor; e exercer 
outras atividades correlatas às atribuições da Controladoria Geral 
do Município no que se refere a assuntos contáveis, financeiros, 
patrimoniais e, orçamentário do Município.

resultados obtidos e propor projetos, planos, estratégias e meto-
dologias específicas na área ambiental; e desempenhar com efici-
ência e probidade outras atividades correlatas as suas atribuições 
e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos nas áreas de administração pública, direito 
administrativo, direito ambiental e direito constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL ADJUNTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: auxiliar na execução 
da política municipal de desenvolvimento rural do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: desenvolver estudos e diretrizes 
objetivando planejar e gerenciar as ações de desenvolvimento de 
programas e projetos do setor agrícola do Município; desenvolver 
política rural objetivando alternativas para a solução de problemas 
prioritários e das potencialidades locais; orientar o processo edu-
cativo e o bem-estar da comunidade rural; elaborar programas 
para desenvolvimento das principais atividades rurais exploradas 
neste Município; e realizar estudos e estabelecer uma política agrí-
cola municipal, especialmente voltada à pequena propriedade ru-
ral e à produção de alimentos.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos nas áreas de agricultura, administração públi-
ca, direito administrativo e direito constitucional, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: tem como finalidade 
planejar, coordenar, controlar e prestar serviços na área de Tecno-
logia da Informação e Comunicação para os diversos Órgãos da 
Administração Municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: desenvolver, analisar, selecionar, 
indicar e manter soluções para demandas físicas e lógicas em re-
lação à prestação de serviços de, e apoiados por Tecnologia da In-
formação e Comunicação; coordenar a elaboração e implantação 
das políticas de usabilidade e segurança nos órgãos da Adminis-
tração Municipal; requisitar, promover e coordenar treinamentos 
necessários na área de informática aos servidores da Adminis-
tração Municipal; elaborar, coordenar, organizar e manter o de-
senvolvimento e/ou implantação dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação que atenda todos os diversos órgãos 
da Administração Municipal; efetuar levantamentos para apurar a 
utilização de recursos materiais e humanos, atendimento de cro-
nogramas e qualidade dos serviços de uso cotidiano e em cada 
fase dos projetos realizados na área de Tecnologia da Informação 
e Comunicação; realizar levantamentos, estudos e análise para 
compra de materiais e serviços nas áreas de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação necessários para o andamento dos servi-
ços de todos os órgãos da Administração Municipal, observando a 
relação custo x benefício; desenvolver, analisar, selecionar, indicar 
e manter soluções e políticas de backup e armazenamento de da-
dos para todos os órgãos da administração municipal; e  cumprir 
outras atividades,  que lhe forem atribuídas ou que a própria co-
ordenação tenha verificado a necessidade, mesmo que os casos 
sejam omissos ao texto desta lei, desde que compatíveis com a 
natureza das funções.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos nas áreas de Tecnologia da Informação e Co-
municação, administração pública, direito administração e direito 
constitucional, conhecimentos básicos de informática e demais 
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da Coordenadoria; providenciar a requisição de Suprimento de 
Fundos e outras despesas inerentes a Controladoria; desenvolver, 
executar e acompanhar, junto aos servidores da Controladoria, 
projetos voltados ao aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas 
de sua área de atuação; exercer o controle dos materiais e bens 
patrimoniais de responsabilidade da Controladoria; apoiar a orga-
nização de eventos realizados pela Controladoria; assistir ao Con-
trolador, no desempenho de suas atribuições, em matéria técnica 
e administrativa, fornecendo informações e subsídios às decisões; 
acompanhar os controles administrativos internos da área-meio 
da Controladoria Geral; elaborar o plano de ação anual e relató-
rios de atividades da Controladoria Geral do Município; organizar 
e manter a coleção de publicações, periódicos e demais textos de 
leis e normas técnicas, objeto de consultas pela equipe técnica e 
de apoio técnico; e desempenhar outras atribuições correlatas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir nível de escolaridade 
superior em Bacharel em Direito, Economia ou Administração, e 
demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, 
contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os con-
ceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria.

CARGO: ASSESSOR DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Tem como finalidade 
planejar, pesquisar, analisar e organizar os serviços de obras e 
elaborar projetos de engenharia de obras públicas no âmbito das 
Administrações Direta e Indireta do Município, visando à emis-
são de pareceres em processos administrativos e procedimentos 
técnicos, realizando o acompanhamento e fiscalização das obras 
ligadas as Administrações Direta e Indireta do Município, supervi-
sionando projetos executivos de edificações. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar cronogramas físico-fi-
nanceiro-orçamentários das obras; auxiliar no processo de licita-
ção de projetos; coordenar a elaboração de projetos e dar-lhes 
aprovação; controlar o cadastro de plantas de obras públicas; 
promover em caráter preventivo, o estudo e definição dos con-
dicionamentos geológicos, geotécnicos e ambientais das catás-
trofes que atingem a cidade; promover o desenvolvimento e/ou 
a contratação, através dos órgãos competentes, de projetos de 
contenção de encostas; promover a fiscalização dos projetos de 
contenções de encostas em execução; solicitar levantamentos pla-
nialtimétrico e/ou arquitetônicos de imóveis a serem reformados 
ou edificados; elaborar e analisar anteprojetos e projetos execu-
tivos de arquitetura, de acordo com programas pré-estabelecidos 
pelos órgãos afins, observando o Plano Diretor Municipal, o Código 
Municipal de Obras e as legislações federais, estaduais e muni-
cipais; acompanhar a elaboração dos projetos complementares, 
visando à perfeita compatibilização dos mesmos; acompanhar a 
execução das obras, solucionando os problemas referentes aos 
projetos; analisar projetos básicos e arquitetônicos desenvolvidos 
pela Secretaria ou contratados; supervisionar a compatibilização 
dos projetos arquitetônicos; elaborar e desenvolver detalhes pa-
drão; orientar na elaboração de projetos básicos e arquitetônicos, 
fornecendo os programas e diretrizes traçadas pelas Secretarias 
competentes; elaborar projetos complementares estrutural, hidro-
sanitário, elétrico, telefônico, acústico, incêndio e outros; elaborar 
anteprojetos e projetos executivos de drenagem e pavimentação; 
acompanhar a elaboração dos projetos viários contratados; acom-
panhar a execução das obras, solucionando problemas referentes 
aos projetos de drenagem, de pavimentação e outros; e executar 
outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pelo Secretário 
de Obras e Desenvolvimento; supervisionar o projeto de regula-
rização fundiária; elaborar projetos executivos de edificações no 
âmbito das Administrações Direta e Indireta do Município; ela-
borar e coordenar os serviços relacionados com a materialização 
e desenvolvimento dos projetos executivos por meio de desenho 
técnico; elaborar especificações técnicas, definir materiais e mé-
todos construtivos, bem como levantar quantitativos de materiais; 
planejar e executar os trabalhos de estudo, elaboração e execução 
dos projetos de leiaute das edificações de uso do Poder Judiciário; 
planejar e executar os trabalhos de estudo, elaboração e execução 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir nível de escolarida-
de superior em Ciências Contábeis, e demonstrar conhecimento 
sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e admi-
nistração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao 
controle interno e a atividade de auditoria.

CARGO: COORDENADOR TÉCNICO DE AUDITORIA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: prestar assistência ao 
Controlador Geral e Coordenadores em todos os atos de sua com-
petência; realizar trabalhos de apoio às atividades-fim, através de 
serviços de digitação, pesquisas, organização e arquivamento de 
documentos e demais atividades compatíveis ao adequado funcio-
namento da Controladoria Geral; supervisionar as atividades das 
unidades da Controladoria Geral; receber e registrar o fluxo de do-
cumentos, processos e demais tipos de requisições pertinentes à 
Controladoria Geral; providenciar a requisição, organização e pro-
vimento de materiais de trabalho para o funcionamento da Con-
troladoria; proceder ao controle da escala de férias e frequência 
dos servidores da Controladoria Geral; e exercer outras atividades 
atinentes à Função de Assistência no exercício das atribuições da 
Controladoria Geral do Município e respectivas Coordenações que 
a integram.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: vistoriar a efetiva execução dos 
contratos, convênios, ajustes e termos de parcerias firmados pelo 
Município que envolvam recursos do erário; efetuar diligências, 
quando necessário, para averiguações de denúncias ou de notícias 
de supostas irregularidades praticadas por Órgãos da Administra-
ção Direta, Indireta, Fundos, ou Entidades privadas que recebam 
direta ou indiretamente recursos públicos municipais; conferir 
informações prestadas pelos diversos Órgãos da Administração 
Pública Direta, Indireta, Fundos ou quaisquer Entidades que rece-
bam recursos do Município a título de subvenções, auxílios, con-
tribuições ou quaisquer outras formas de repasse de valores do 
erário às entidades públicas ou privadas; proceder à análise de 
processos admissionais de pessoal, bem como, os processos de 
aposentadoria de servidores, antes de serem remetidos a registro 
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; e exercer 
quaisquer outras atividades de auditoria visando o cumprimento 
das normas e princípios legais e constitucionais que regem a Ad-
ministração Pública.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir nível de escolaridade 
superior em Direito, Economia ou Administração, e demonstrar 
conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, 
jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos 
relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria.

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: prestar assistência ao 
Controlador Geral e Coordenadores em todos os atos de sua com-
petência; realizar trabalhos de apoio às atividades-fim, através de 
serviços de digitação, pesquisas, organização e arquivamento de 
documentos e demais atividades compatíveis ao adequado funcio-
namento da Controladoria Geral; supervisionar as atividades das 
unidades da Controladoria Geral; receber e registrar o fluxo de do-
cumentos, processos e demais tipos de requisições pertinentes à 
Controladoria Geral; providenciar a requisição, organização e pro-
vimento de materiais de trabalho para o funcionamento da Con-
troladoria; proceder ao controle da escala de férias e frequência 
dos servidores da Controladoria Geral; e exercer outras atividades 
atinentes à Função de Assistência no exercício das atribuições da 
Controladoria Geral do Município e respectivas Coordenações que 
a integram.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: acompanhar e realizar os serviços 
administrativos da Controladoria; administrar a agenda da Con-
troladoria; atender o público interno e externo; providenciar as 
comunicações oficiais da Controladoria; desenvolver as atividades 
relacionadas à gestão de contratos; controlar e executar proce-
dimentos administrativos relativos à capacitação dos servidores 
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os investimentos das reservas garantidoras de benefícios do SÃO 
GABRIEL DA PALHA PREV, observada a política e as diretrizes es-
tabelecidas pelo Conselho de Administração; submeter às contas 
anuais do SÃO GABRIEL DA PALHA PREV para deliberação do Con-
selho de Administração, acompanhadas dos pareceres do Conselho 
Fiscal, do Atuário e da Auditoria Independente, quando for o caso; 
submeter ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e a 
Auditoria Independente, balanços, balancetes mensais, relatórios 
semestrais da posição em títulos e valores e das reservas técni-
cas, bem como quaisquer outras informações e demais elementos 
de que necessitarem no exercício das respectivas funções;  julgar 
recursos interpostos dos atos dos prepostos ou dos segurados ins-
critos no regime de previdência de que trata esta Lei; expedir as 
normas gerais reguladoras das atividades administrativas do SÃO 
GABRIEL DA PALHA PREV; decidir sobre a celebração de acordos, 
convênios e contratos em todas as suas modalidades, inclusive a 
prestação de serviços por terceiros, observadas as diretrizes esta-
belecidas pelo Conselho de Administração.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: cumprir e fazer cumprir a legisla-
ção que compõe o regime de previdência de que trata esta Lei; 
convocar as reuniões da Diretoria, presidir e orientar os respecti-
vos trabalhos, mandando lavrar as respectivas atas; designar, nos 
casos de ausências ou impedimentos temporários dos Diretores de 
Previdência e Atuária e do Administrativo-Financeiro, os servidores 
que os substituirão; representar o SÃO GABRIEL DA PALHA PREV 
em suas relações com terceiros; elaborar o orçamento anual e 
plurianual do SÃO GABRIEL DA PALHA PREV; constituir comissões; 
celebrar e rescindir acordos, convênios e contratos em todas as 
suas modalidades, inclusive a prestação de serviços por terceiros, 
observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Adminis-
tração; autorizar, conjuntamente com os Diretores, as aplicações 
e investimentos efetuados com os recursos do Instituto e com os 
do patrimônio geral do SÃO GABRIEL DA PALHA PREV, observado 
o disposto no art. 50 da Lei Municipal n.º 1.324/2002; avocar o 
exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes ao SÃO GA-
BRIEL DA PALHA PREV.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Servidor efetivo. Instrução 
Formal Mínima: 2.º Grau Completo. Complementam a escolarida-
de formal conhecimentos específicos nas áreas de administração 
pública, direito administração e direito constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO

JORNADA DE TRABALHO: 44 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir e manobrar 
veículo oficial do Prefeito Municipal. Realizar verificações e manu-
tenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos 
especiais tais como sinalização sonora e luminosa, trabalhar se-
guindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Transportar exclusivamente o Pre-
feito Municipal; Guinchar, destombar e remover veículos avariados 
e prestar socorro mecânico; Definir rotas e assegurar a regularida-
de do transporte; Desenvolver as atividades conforme as normas 
e procedimentos técnicos e de segurança.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 4.ª 
série do Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “D” ou superior, Curso de direção defensiva.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Administração e tem por finalidade super-
visionar os serviços de comunicação, protocolo geral, portaria, ar-
quivo geral, patrimônio, segurança patrimonial, telecomunicações, 
atendimentos ao munícipe; coordenar e controlar os serviços de 
reprodução de documentos de interesse da Administração Muni-
cipal e do público em geral e coordenar a utilização das máquinas 
reprográficas descentralizadas; vistoriar a execução dos serviços 

dos projetos de comunicação visual no âmbito das Administrações 
Direta e Indireta do Município; planejar, pesquisar, analisar, orga-
nizar e controlar os serviços técnicos de fiscalização e vistoria de 
obras no âmbito das Administrações Direta e Indireta do Municí-
pio, no tocante às instalações elétricas, telefônicas, computação, 
prevenção contra incêndio e sonorização; supervisionar projetos 
executivos de edificações no âmbito das Administrações Direta e 
Indireta do Município, na sua área de atuação; receber, analisar, 
controlar e acompanhar as solicitações de requisições de autoriza-
ção direta, para execução de serviços e fornecimento de materiais 
para as edificações no âmbito das Administrações Direta e Indire-
ta do Município; gerenciar os contratos administrativos firmados 
pela instituição em seus aspectos técnicos, na área de atuação; 
elaborar especificações técnicas, levantamento de quantitativos e 
orçamentação de materiais e serviços, na área de atuação; anali-
sar em sua área de atuação material das propostas destinado aos 
processos de licitação para construção, reforma, manutenção pre-
ventiva e corretiva de edificações no âmbito das Administrações 
Direta e Indireta do Município, bem como emitir parecer sobre 
projetos complementares de edificações no âmbito das Adminis-
trações Direta e Indireta do Município, buscar e especificar em 
sua área de atuação novas soluções técnicas, bem como inovar o 
uso de materiais e equipamentos; analisar e emitir laudo técnico 
nos processos licitatórios e contratos relativos a obras e serviços 
de engenharia no âmbito das Administrações Direta e Indireta do 
Município, em sua área de atuação.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima de 
Nível Superior Completo em Engenharia Civil ou Engenharia Elé-
trica e registro no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia 
- CREA.

CARGO: SUPERINTENDENTE DA CASP/SGP

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: O Superintendente 
será nomeado em comissão pelo Prefeito Municipal, dentre os 
Servidores Públicos Municipais escolhido entre uma lista tríplice 
aprovado pelo Conselho Diretor (Art. 34, lei Municipal n.º 1.084, 
de 29 de agosto de 1997).

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: representar a autarquia em juízo 
ou fora dele, ativa ou passivamente, cumprindo decisões do Con-
selho Diretor ou da Junta Administrativa; cumprir e fazer cumprir 
as decisões do Conselho Diretor e da Junta Administrativa legal-
mente expedida; apresentar à Junta Administrativa: a proposta 
orçamentária anual da autarquia e a Tabela Explicativa da Despesa 
nos prazos regulamentares e o relatório de atividades, a prestação 
de contas, o balanço do exercício anterior e os balancetes men-
sais; Propor à Junta Administrativa:  as providências necessárias a 
abertura de créditos adicionais e as instruções para a realização da 
eleição do Presidente do Colegiado; organizar os serviços de as-
sistência clínica, cirúrgica, laboratorial, odontológica e hospitalar; 
movimentar as contas bancárias cumprindo o que preceitua o Art. 
36 da Lei Municipal n.º 1.084, de 29 de agosto de 1997; celebrar 
contratos e convênios de interesse da CASP-SGP aprovados pela 
Junta Administrativa; despachar o expediente e expedir os atos 
oficiais e correspondências da autarquia; executar o orçamento 
da CASP-SGP; praticar os demais atos administrativos cumprindo 
decisões do Conselho Diretor e da Junta Administrativa.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Servidor efetivo. Instrução 
Formal Mínima: 2º Grau Completo. Complementam a escolaridade 
formal conhecimentos específicos nas áreas de administração pú-
blica, direito administração e direito constitucional, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais. 

CARGO: DIRETOR PRESIDENTE SGP/PREV

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Cumprir e fazer cum-
prir as deliberações do Conselho de Administração e a legislação 
da Previdência Municipal; submeter ao Conselho de Administração 
a política e diretrizes de investimentos das reservas garantidoras 
de benefícios do SÃO GABRIEL DA PALHA PREV; decidir sobre 
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 DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: identificar necessidades, desen-
volver recomendações de melhoria e elaborar planos de ação, em 
relação aos objetivos legais estabelecidos pela Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha; acompanhar o cumprimento das ações 
implementadas, procedendo com os ajustes quando necessário; 
coordenar as atividades relacionadas à avaliação de cargos e de-
sempenho de servidores, fornecendo os subsídios necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos; aprovar os processos de transfe-
rência, requerimento, memorandos, certidões e outros; elaborar e 
manter atualizado o Inventário de Recursos Humanos, controlan-
do o quadro de servidores, visando à administração e controle das 
demissões, movimentações internas e vagas de pessoal; manter 
controle permanente sobre as movimentações e o quadro de pes-
soal da Prefeitura, em observância aos percentuais de gastos; co-
ordenar, controlar e manter em funcionamento o relógio de ponto, 
bem como os cartões; registrar no ponto eletrônico os respectivos 
dados dos servidores; elaborar periodicamente relatórios sobre a 
posição de servidores lotados em cada área da Prefeitura Munici-
pal de São Gabriel da Palha; controlar a quantidade de servidores 
afastados, falecidos, transferidos ou demitidos; fornecer suporte 
às atividades de recadastramento dos servidores da Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha; elaborar programas para con-
cursos, considerando os requisitos para preenchimento de cargos 
contidos no Plano de Cargos e Salários; acompanhar a elaboração 
de editais sobre concursos públicos e processo de seleção; pre-
parar editais sobre seleção simplificada para contrato por tempo 
determinado; tomar as providências administrativas necessárias 
à contratação simplificada para contrato por tempo determinado; 
atender e analisar as solicitações de reposição/remanejamento de 
pessoal; selecionar e contratar, de comum acordo com a legislação 
federal específica, convênios e acordos mantidos com os estabe-
lecimentos de ensino ou agentes de integração, e orientar o corpo 
de estagiários da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, em 
conjunto com o órgão usuário, mantendo sempre atualizado o seu 
cadastro; desenvolver propostas de alteração ou melhoria da polí-
tica de Recursos Humanos em conjunto com a área afim; planejar, 
com a área afim, a revisão e a manutenção do Plano de Cargos e 
Salários e as atividades de controle de pessoal; estudar, elaborar 
e propor os instrumentos normativos, decisórios, de controle e de 
avaliação dos estagiários e dos programas de estágio, em con-
junto com o órgão usuário; avaliar os estagiários e os programas 
de estágio, dando conhecimento dos resultados à administração 
superior, ao agente de integração, às faculdades e as escolas de 
origem dos mesmos; efetuar pesquisas junto aos diversos Órgãos 
da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a fim de identifi-
car as reais necessidades de treinamento; acompanhar e ministrar 
programas de treinamento aos servidores; elaborar cursos de trei-
namento, visando à reciclagem e aperfeiçoamento dos servidores, 
bem como identificar e pré-qualificar entidades externas à Prefei-
tura Municipal de São Gabriel da Palha que possam suprir suas 
necessidades; acompanhar a evolução dos resultados dos cursos 
ministrados, interna ou externamente, através de entrevistas com 
os participantes e de mecanismos pedagógicos de medição da 
retenção do aprendizado; manter controle, em conjunto com a 
área envolvida, sobre cursos realizados, servidores participantes 
e servidores com potencial de atuar como multiplicadores ou ins-
trutores; formular, em conjunto com área de relações de trabalho, 
as estratégias de negociações com sindicatos e associações de 
classes; analisar e pesquisar as necessidades dos servidores e as 
expectativas deles em relação ao seu trabalho e à Prefeitura Muni-
cipal de São Gabriel da Palha; coordenar as atividades de cadastra-
mento funcional dos servidores municipais, bem como a apuração 
e o controle do tempo de serviço, para os fins de direito; efetuar o 
cadastramento individual dos servidores, mantendo-o atualizado; 
lavrar os termos de posse e de exercício dos servidores munici-
pais; expedir crachás para os servidores; executar os processos 
referentes à movimentação de pessoal; elaborar os convênios e 
efetuar o controle da situação dos servidores à disposição e outros 
afastamentos; controlar o registro do corpo de estagiários da Pre-
feitura Municipal de São Gabriel da Palha;organizar e manter atua-
lizado, entre outros, os seguintes registros: servidores no exercício 
de funções de direção, chefia e assessoria; servidores de outras 
instituições à disposição da Prefeitura; servidores da Prefeitura à 
disposição de outras instituições; servidores afastados ou desliga-
dos por qualquer motivo; classificação de pessoal por categoria 

de limpeza e copa das instalações do Prédio Municipal; transporte 
de pessoas da administração exclusivo em serviço, bem como su-
pervisionar as demais áreas de sua atuação; supervisionar as ati-
vidades de conservação e manutenção dos bens e equipamentos 
de propriedade do Município, providenciando consertos e reparos, 
quando necessários.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: manter em operação os serviços 
telefônicos da Administração Municipal e dar assistência e colo-
cação às unidades administrativas descentralizadas quanto à ma-
nutenção de seus próprios serviços telefônicos; controlar e operar 
os serviços de telefonia interna e externa do Prédio Municipal; 
efetuar o controle e aprovações das contas telefônicas da Prefei-
tura Municipal de São Gabriel da Palha; providenciar o ressarci-
mento de ligações interurbanas particulares e manter atualizado 
o cadastro de telefones e ramais; efetuar a atualização do ca-
dastro de telefones e ramais da Prefeitura; divulgar, no âmbito 
da Administração Municipal, o cadastro de telefones e ramais; 
realizar estudos visando a melhor alocação das linhas e ramais 
telefônicos disponíveis; acompanhar os serviços de manutenção 
do equipamento telefônico; executar os serviços de recebimento, 
distribuição e postagem da documentação da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha; registrar e distribuir, processos, ofícios, 
comunicações internas e correspondências em geral, recebidos ou 
expedidos pelos Órgãos da Administração Municipal e acompa-
nhar o seu andamento; fiscalizar a observação dos prazos regula-
mentares para a tramitação de processos; receber e distribuir as 
correspondências externas encaminhadas aos diversos Órgãos da 
Administração Municipal; providenciar a expedição de documen-
tos dos demais Órgãos da Administração Municipal, através dos 
Correios e Telégrafos; supervisionar o Serviço de Atendimento ao 
Munícipe; organizar e efetuar manutenção dos quadros de infor-
mações do Município; supervisionar a utilização das máquinas re-
prográficas descentralizadas; receber e conferir relatórios mensais 
de cópias reprográficas; atestar faturas da empresa fornecedora 
dos serviços de reprografia; executar atividades de conservação 
de bens patrimoniais, solicitando os consertos e reparos que se 
fizerem necessários; promover inspeção periódica do edifício sede 
para averiguar a necessidade de conservação ou recuperação das 
instalações; aprovar e controlar as contas de água e luz do fatu-
ramento geral da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; 
providenciar a ligação e desligamento de água e luz dos próprios 
municipais, bem como pontos de água e luz para eventos culturais 
e esportivos que venham a ser realizados no Município; promover 
constante avaliação de gastos sobre as contas de água e luz do 
Município para evitar pagamentos indevidos; elaborar mapas de-
monstrativos mensais de consumo de energia elétrica e de água 
dos próprios municipais; providenciar a ligação e desligamento das 
chaves elétricas no inicio e término dos trabalhos do edifício sede 
e em outras áreas de sua atuação; estabelecer e executar medidas 
de prevenção contra incêndio; programar, organizar e fiscalizar a 
execução dos serviços de limpeza e conservação do edifício sede 
da Administração Municipal; supervisionar os serviços de copa do 
edifício sede da Administração Municipal; supervisionar depósitos 
de materiais de limpeza e manutenção predial; fazer vistorias nos 
próprios municipais, observando a necessidade de reforma e con-
servação, em conjunto com a área afim; e executar outras ativida-
des correlatas e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU-
MANOS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Administração e têm por finalidade plane-
jar, coordenar e executar as atividades de recrutamento, seleção 
e treinamento; pagamento e controle funcional e financeiro do 
pessoal da Prefeitura; segurança e medicina do trabalho, saúde 
ocupacional dos servidores.
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Incisos III a XXXI, Art. 25 e incisos da Lei Federal n.º 8.666/93, 
submeter os processos a aprovação prévia do órgão competente; 
adotar por via de regra, como parâmetro de aceitabilidade das 
propostas apresentadas nas coletas de preços, valores que tradu-
zam a economicidade c/c a vantagem promovida a administração 
pública, vinculando-se sempre às previsões orçamentárias; rece-
ber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos re-
lativos às compras diretas; promover e fiscalizar a ética na aquisi-
ção, bem como contratação de serviços; interagir com o ambiente 
externo, na busca constante do aprimoramento das funções exe-
cutadas pelo Departamento; observar os dispositivos legais que 
regulamentam as atividades pertinentes mantendo-se atualizado; 
e cumprir com outras atividades compatíveis com a natureza de 
suas funções, e aquelas que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Administração têm como finalidade a co-
ordenação, administração dos processos de despesas inerentes 
ao fornecimento de bens e prestação de serviços, destinados às 
licitações públicas, determinar as formas a serem empreendidas, 
obedecendo a legislação vigente.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: acompanhar os processos de lici-
tação junto ao Poder Executivo deste Município; receber os pro-
cessos das unidades administrativas, contendo a instrução plena e 
necessária a realização regular das licitações; promover a realiza-
ção dos procedimentos licitatórios em suas diversas modalidades, 
a seu critério de escolha, para obras, compras e serviços necessá-
rios às atividades da Administração Municipal; elaborar e submeter 
à aprovação prévia do órgão competente, as minutas dos editais 
de licitação e contratos; publicar os editais de licitação e demais 
documentos sujeitos a publicidade; promover as negociações co-
merciais pertinentes em todos os processos de compras de bens 
e serviços comuns através de Pregoeiro Oficial regularmente no-
meado, adotando como referencial o princípio da economicidade 
e utilizando-se dos preços referenciais contidos no processo, ou 
por conveniência outros que por ventura possam ser utilizados na 
busca de proposta mais vantajosa para a administração; adotar 
por via de regra, como parâmetro de aceitabilidade nas licitações, 
valores que traduzam a economicidade c/c a vantagem promovida 
a administração pública, vinculando-se sempre às previsões orça-
mentárias e aprovação do relatório final de negociação por parte 
da autoridade superior; disponibilizar gratuitamente os editais de 
licitações aos interessados através de site público municipal ou ou-
tro meio de maior abrangência que ocorrer; realizar sessões públi-
cas para o julgamento da documentação e proposta, apresentadas 
pelas interessadas na licitação; receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastra-
mento de licitantes; interceder junto às Secretarias requisitantes, 
quando for necessária a busca da promoção dos princípios básicos 
da administração pública, em razão das especificações indicadas 
nas requisições ou qualquer regra de aquisição imposta em con-
trário a legislação pertinente; submeter ao Prefeito os resultados 
das licitações; e cumprir outras atividades compatíveis com a na-
tureza de suas funções, e aquelas que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFA-
DO CENTRAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

funcional; número de cargos vagos; coordenar as atividades de 
controle de pessoal, relacionadas com registros e folha de pa-
gamento; preparar o pagamento mensal, apurando a frequência 
dos servidores; efetuar a composição da folha de pagamento dos 
servidores;efetuar levantamento de todos os dados necessários 
à composição da folha de pagamento; providenciar a avaliação 
e o fechamento das informações que compõem a folha de pa-
gamento dos servidores; efetuar emissão de Contracheques dos 
servidores; elaborar GEFIP e calcular, emitir e remeter à fazenda 
guias de recolhimento dos encargos sociais, conforme a legislação 
pertinente; controlar e manter atualizado o cadastro de desconto 
em folha, em favor de entidades, observando a legislação das con-
signações obrigatória e facultativa; controlar e atualizar os dados 
da Ficha Financeira dos servidores; manter atualizado o cadastro 
necessário ao controle do Imposto de Renda; elaborar a DIRF e 
prestar informações à Secretaria da Receita Federal sobre Imposto 
de Renda Retido na Fonte dos servidores; elaborar e encaminhar 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); promover constan-
te atualização dos registros funcionais e financeiros dos servido-
res municipais; controlar a situação do pessoal à disposição, em 
suspensão contratual e outros afastamentos; aplicar, orientar e 
fiscalizar o cumprimento da legislação de pessoal; aplicar e fazer 
aplicar as leis e regulamentos referentes ao pessoal da Prefeitura; 
proceder ao exame de questões relativas a direitos, vantagens, 
deveres e responsabilidades e outros aspectos do regime jurídico 
do pessoal, solicitando o parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio nos casos em que se necessite firmar jurisprudência ou 
fazer indagações jurídicas com maior profundidade; reunir e man-
ter atualizados, dados referentes ao tempo de serviço para fins 
de aposentadoria, quinquênios, férias-prêmio e lavrar as certidões 
requeridas à Administração Municipal, referentes a pessoal, na for-
ma da legislação em vigor; preparar expediente de aposentadoria; 
comunicar aos Órgãos do Departamento informações e dados a 
serem transcritos às fichas financeira e funcional dos servidores; 
comunicar as concessões e vantagens a serem pagas aos servi-
dores; promover à inspeção médica dos servidores para efeito de 
admissão, demissão, licença, aposentadoria e outros fins legais; 
providenciar posse aos servidores nomeados para cargos públicos 
municipais; providenciar, junto às chefias dos diversos Órgãos da 
Prefeitura, para que seja elaborada, anualmente, escala de férias 
do pessoal sob sua supervisão; executar, orientar e acompanhar a 
execução das medidas preventivas e corretivas referentes à segu-
rança e higiene do trabalho dos servidores, ao órgão de pessoal, 
laudos de perícias médicas e avaliatórias dos servidores atinentes 
à medicina do trabalho; e executar outras atividades correlatas e 
aquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
CONTRATOS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Administração têm como objetivo a co-
ordenação e administração dos processos de despesas inerentes 
ao fornecimento de bens e prestação de serviços, destinados às 
compras diretas por dispensa ou inexigibilidade e os processos 
destinados às licitações públicas, instruindo com especificação 
clara e objetiva, a composição e apuração do preço referencial 
de mercado, o gerenciamento das ordens de fornecimento e de 
serviços, além de outras que lhes são correlatas. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: acompanhar os processos de com-
pras junto ao Poder Executivo deste município; receber os pro-
cessos das unidades administrativas, contendo a instrução ple-
na e necessária a realização regular das aquisições, conferindo o 
atendimento de sua formalidade; coordenar as ações que viabili-
zem rapidez, economia e qualidade no processo de fornecimento 
de bens e serviços; proceder com as aquisições diretas seja por 
dispensa ou inexigibilidade e nos casos especificados no Art. 24, 
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contaminado), inutilizado por uso ou acidente, extraviado, desuso 
(obsoleto), bem como nos demais casos previstos em lei espe-
cial; autorizar a saída de bens do edifício sede da Administração 
Municipal e dos demais prédios municipais, controlando a saída 
e retorno dos que são de propriedade do Município e orientar 
quanto a este procedimento aos demais Órgãos descentralizados; 
manter sob proteção as escrituras de imóveis do Município; man-
ter em arquivo especial as garantias e notas fiscais de aquisição 
de bens; atualizar o inventário físico dos bens móveis e imóveis 
semestralmente; e executar outras atividades correlatas e aquelas 
solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado 
à Secretária Municipal de Administração e têm como finalidade 
planejar, coordenar, controlar e prestar serviços na área de Tecno-
logia da Informação e Comunicação para os diversos Órgãos da 
Administração Municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: desenvolver, analisar, selecionar, 
indicar e manter soluções para demandas físicas e lógicas em re-
lação à prestação de serviços de, e apoiados por Tecnologia da In-
formação e Comunicação; coordenar a elaboração e implantação 
das políticas de usabilidade e segurança nos órgãos da Adminis-
tração Municipal; requisitar, promover e coordenar treinamentos 
necessários na área de informática aos servidores da Adminis-
tração Municipal; elaborar, coordenar, organizar e manter o de-
senvolvimento e/ou implantação dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação que atenda todos os diversos órgãos 
da Administração Municipal; efetuar levantamentos para apurar a 
utilização de recursos materiais e humanos, atendimento de cro-
nogramas e qualidade dos serviços de uso cotidiano e em cada 
fase dos projetos realizados na área de Tecnologia da Informação 
e Comunicação; realizar levantamentos, estudos e análise para 
compra de materiais e serviços nas áreas de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação necessários para o andamento dos serviços 
de todos os órgãos da Administração Municipal, observando a re-
lação custo x benefício; desenvolver, analisar, selecionar, indicar e 
manter soluções e políticas de backup e armazenamento de dados 
para todos os órgãos da administração municipal; e cumprir outras 
atividades, que lhe forem atribuídas ou que a própria coordena-
ção tenha verificado a necessidade, mesmo que os casos sejam 
omissos ao texto desta lei, desde que compatíveis com a natureza 
das funções.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMEN-
TO ECONÔMICO, ORÇAMENTOS E GESTÃO.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: ligado diretamente à 
Secretaria Municipal de Planejamento que têm por objetivo pro-
mover o envolvimento de todos os Órgãos da Prefeitura no proces-
so de elaboração do planejamento estratégico.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar o processo de discus-
sões estratégicas para formulação das políticas e definição dos 
projetos prioritários do governo; orientar e acompanhar o sistema 
de gerenciamento dos projetos prioritários do governo; promover 
eventos que favoreçam a integração dos vários Órgãos no proces-
so de planejamento estratégico; planejar e orientar a execução 
de ações que estimulem a adoção da filosofia e de técnicas da 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado 
à Secretaria Municipal de Administração têm como finalidade re-
ceber, registrar estocar e distribuir os bens e materiais para os 
diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: efetuar o recebimento do material 
remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e 
inspeção; controlar os prazos de entrega das mercadorias adqui-
ridas, providenciando a cobrança aos fornecedores quando for o 
caso; fiscalizar as mercadorias entregues pelas firmas fornecedo-
ras, observando os pedidos efetuados e o controle da qualida-
de e quantidade dos materiais adquiridos; receber as faturas e 
notas fiscais para anexação ao processo de despesa e posterior 
encaminhamento ao setor competente; executar o armazenamen-
to e conservação dos materiais de acordo com as normas técni-
cas; efetuar a saída dos bens adquiridas aos diversos Órgãos da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, segundo pedido de 
fornecimento; controlar as movimentações de estoque máximo e 
mínimo no Almoxarifado, visando à integridade dos controles in-
ternos; emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos 
estoques do Almoxarifado Central e dos almoxarifados setoriais; 
estudar e determinar o ponto de ressuprimento de cada material, 
de acordo com o ritmo médio de consumo das unidades da Pre-
feitura, tomando providências imediatas para a sua reposição, em 
articulação com a Área de Compras; organizar e manter atualizada 
a escrituração referente ao movimento de entrada e saída dos 
materiais; solicitar, sempre que necessário, o pronunciamento de 
Órgãos técnicos no caso de recebimento de materiais e equipa-
mentos especializados; comunicar imediatamente aos serviços de 
Administração Patrimonial para efeito de seu registro patrimonial 
antes de sua distribuição; acompanhar a realização da tomada de 
contas do almoxarife; e executar outras atividades correlatas e 
aquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE PA-
TRIMONIAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Administração têm como finalidade pro-
gramar, coordenar, executar e controlar as atividades relaciona-
das à administração de patrimônio, manutenção e conservação de 
bens móveis e imóveis e segurança patrimonial.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: promover a classificação, codifica-
ção e manutenção atualizada dos registros do patrimônio mobili-
ário e imobiliário do Município; supervisionar o controle dos bens 
imóveis municipais, ocupados a titulo de concessão, permissão e 
aforamento, mantendo o controle permanente do cumprimento 
de suas obrigações contratuais; supervisionar a emissão de guias 
de pagamentos de foros, laudêmios, concessões e permissões de 
uso dos imóveis municipais; supervisionar a fiscalização de per-
missão, concessão, resgate, transferência de aforamento, recebi-
mento de foros e laudêmios, celebração de escrituras e registros 
da documentação dos bens imóveis do Município; supervisionar a 
fiscalização e a observância das obrigações contratuais assumidas 
por terceiros em relação ao patrimônio da Prefeitura; cadastrar os 
bens imóveis edificados ou não, providenciando sua regularização 
junto aos Cartórios competentes e promovendo, em conjunto com 
os demais Órgãos da Prefeitura, sua guarda e seu cercamento; 
providenciar arquivos de plantas de situação e localização, fotos e 
outros documentos, com a finalidade de identificar os bens imóveis 
de propriedade do Município; elaborar periodicamente o inventário 
de bens móveis e imóveis do Município; providenciar a realização 
de leilões dos bens móveis e imóveis do Município; manter o re-
gistro dos leilões, doações, desapropriações, cessões e aforamen-
tos dos bens patrimoniais; controlar a transferência e alterações 
ocorridas nos bens móveis; controlar fisicamente os bens patri-
moniais; providenciar a baixa de bens por alienação e/ou quan-
do inservível (ocioso, recuperável, antieconômico, irrecuperável e 
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salvaguardar os interesses da fazenda municipal; tomar conheci-
mento da denúncia de fraudes e infrações fiscais, proceder ações 
para apurá-las, reprimi-las e promover as providencias para a de-
fesa da fazenda municipal; programar, com a Área de Tributos 
Diversos, ações fiscalizadoras; centralizar, promover, acompanhar 
e fiscalizar a cobrança de todos os créditos tributários e fiscais 
devidos ao Município; coordenar o fornecimento de Certidões Ne-
gativas relativas a débitos tributários e fiscais com o Município; 
remeter à Procuradoria Geral, para ajuizamento, os créditos ins-
critos em dívida ativa, promovendo o seu acompanhamento; e 
executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área fiscalização e administração pública, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais 
demonstrar conhecimento sobre matéria.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINAN-
CEIRA E TESOURARIA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Finanças e têm por finalidade controlar 
as atividades referentes aos fluxos de recursos financeiros, orça-
mentários e extra orçamentários, administrando e efetuando os 
pagamentos a fornecedores e contratos de fornecimento e finan-
ciamento com terceiros.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: gerir as reservas financeiras da 
Prefeitura; efetuar o planejamento de necessidades financeiras 
da Prefeitura, bem como acompanhar sua execução e desenvolvi-
mento, sugerindo medidas apropriadas para otimizar seus resulta-
dos; manter o Secretário Municipal informado sobre a disponibili-
dade dos recursos financeiros e fluxo de pagamentos; coordenar 
a execução das atividades relacionadas com os serviços de tesou-
raria da Prefeitura Municipal; coordenar o controle das retiradas e 
dos depósitos bancários, conferir os extratos de contas correntes, 
calculando-os e propondo as medidas necessárias para eventual 
acerto; coordenar o recebimento de recursos financeiros, em ob-
servância à legislação pertinente; coordenar a emissão de ordem 
de pagamento da Prefeitura Municipal, em observância à legis-
lação pertinente; coordenar o fornecimento de suprimentos de 
recursos financeiros aos diversos Órgãos da Prefeitura Municipal, 
em observância à legislação pertinente; emitir e assinar cheques e 
requisição de talonários, juntamente com a autoridade competen-
te; desenvolver, guardar e conservar valores e títulos da Prefeitura 
Municipal; controlar rigorosamente em dia os saldos das contas 
em estabelecimento de crédito, movimentados pela Prefeitura Mu-
nicipal e elaborar diariamente a sua conciliação; escriturar o livro 
caixa; elaborar o boletim do movimento financeiro diário, enca-
minhando-o ao Secretário Municipal; receber e efetuar o controle 
financeiro dos repasses de recursos de todos os convênios devido 
à Prefeitura Municipal; efetuar a ordem cronológica das despe-
sas quando regularmente autorizadas e de acordo com a dispo-
nibilidade financeira; controlar os depósitos e retiradas bancárias, 
mantendo em dia as fichas de controle de contas; coordenar a 
elaboração e encaminhar à Secretaria de Finanças os balancetes 
mensais e demonstrativos contábeis e financeiros, em observância 
aos prazos fixados em legislação específica, para a tomada de pro-
vidências necessárias; coordenar o arquivamento dos processos 
de despesas e demais documentos do Departamento;  executar 
e controlar processos de parcelamento de crédito não inscrito em 
dívida ativa; e executar outras atividades correlatas e aquelas so-
licitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de contabilidade e administração pú-
blica, conhecimentos básicos de informática e demais exigências 
legais demonstrar conhecimento sobre matéria.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

qualidade em todos os níveis; elaborar análises técnicas que per-
mitam a avaliação periódica e sistemática relativa a implementa-
ção, consecução dos objetivos e resultados das políticas setoriais; 
monitorar através de pesquisas, o nível de satisfação da população 
em relação às realizações da Prefeitura; participar da elaboração 
do plano global de capacitação dos servidores na área da qua-
lidade e produtividade da gestão estratégica, em conjunto com 
a área afim; controlar a execução orçamentária em nível opera-
cional; acompanhar a movimentação de dotações orçamentárias, 
assim como de fundos especiais; planejamento; e cumprir outras 
atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe 
forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVI-
MENTO E GEOPROCESSAMENTO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal de Planejamento e têm por finalidade promo-
ver articulação intersetorial integrando as informações dispersas 
nas Secretarias, visando à maximização da sua utilização, minimi-
zando a duplicação de esforços e sobretudo promovendo a inte-
gração dos elementos humanos que trabalham com informações.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: implantar o Sistema de Informa-
ções Gerenciais - SIG, constituindo um banco de dados único e 
corporativo, com informações espaciais associadas às informações 
alfanuméricas e imagens, visando subsidiar o planejamento e a 
gestão da cidade no âmbito de todas as Secretarias Municipais; 
realizar trabalhos integrados com os demais Órgãos da Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha no desenvolvimento e implanta-
ção de aplicativos, utilizando ferramentas do geoprocessamento e 
GEO-OBRAS, visando subsidiar as ações da Secretaria; estabelecer 
normas de procedimentos padrão da Prefeitura no que se refere à 
geração, utilização e política de atualização das informações espa-
ciais e alfanuméricas do banco de dados SIG - Sistema de Infor-
mações Geográficas; definir procedimentos e estratégias padrão 
para a cessão das informações que compõem a base cartográfica 
para ambiente externo, somente com autorização do Executivo 
Municipal; disponibilizar os aplicativos na intranet e internet com 
permissões diferenciadas, autorizadas pelo Executivo Municipal; 
e cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de administração pública, conheci-
mento mínimo em direito administrativo e constitucional, conheci-
mentos básicos de informática e demais exigências legais.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E FIS-
CAIZAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: ligado diretamente à 
Secretaria Municipal de Finanças tem por finalidade promover a 
arrecadação dos tributos e rendas municipais, cumprindo e fisca-
lizando a aplicação de leis, decretos, portarias, normas e regula-
mentos disciplinares da matéria tributária; inscrever sob controle 
a dívida ativa do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar e controlar as ativida-
des de arrecadação, recebimento e fiscalização de tributos muni-
cipais; organizar, orientar e supervisionar as atividades relativas 
a cadastro, lançamento, cobrança e arrecadação de impostos e 
taxas decorrentes do poder político do Município; manter infor-
mados os Secretários Municipais acerca da evolução das receitas 
municipais através de relatórios periódicos; determinar a realiza-
ção de levantamentos contábeis junto a contribuintes, objetivando 
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análise e realização do controle orçamentário; controlar proces-
sos relativos a pagamento das obras contratadas pela Prefeitura, 
classificando-os por empresa, número do contrato, valor e data de 
saída; controlar despesas com pessoal, educação e saúde, obser-
vando se as mesmas estão de acordo com os índices estabelecidos 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal; expedir os relatórios resumidos da execução orçamentária 
e de gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
efetuar o acompanhamento nos termos da lei dos limites de endi-
vidamento do Município; enviar ao Tribunal de Contas nos prazos 
estabelecidos as prestações de contas bimestrais acompanhados 
dos demonstrativos contábeis orçamentários e financeiros; enviar 
as prestações de contas mensais por meio eletrônico ao Tribunal 
de Contas através do sistema Cidades Web; disponibilizar via in-
ternet as contas nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
alimentar o sistema “SIOPS” do Ministério da Saúde; acompanhar 
os limites de gastos com saúde, educação, pessoal e serviços de 
terceiros; controlar o repasse do duodécimo para a Câmara Muni-
cipal; e executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas 
pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo, com especialização em Técnico na área de Conta-
bilidade. Complementam a escolaridade formal conhecimentos es-
pecíficos na área de administração pública, direito administrativo 
e constitucional, conhecimentos básicos de informática e demais 
exigências legais demonstrar conhecimento sobre matéria.

CARGO: DIRETOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO 
CONTRIBUINTE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: orientar e auxiliar aos 
produtores rurais do Município e demais usuários dos serviços 
prestados pela Fazenda Pública Municipal e Estadual quanto aos 
procedimentos a serem executados e na prestação de informações 
aos contribuintes, auxiliar nas ações de cadastramento, recadas-
tramento, acompanhamento, controle e outras relativas a contri-
buintes estabelecidos no Município, encaminhar documentação de 
pedido de inscrição de produtor à Agência da Receita Estadual, 
encaminhar pedido de confecção de Nota Fiscal de produtor, ca-
rimbar blocos de notas fiscais, preencher nota fiscal no bloco do 
produtor.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: avaliar sistematicamente o desem-
penho da arrecadação tributária concernente às notas fiscais emi-
tidas por produtores rurais; propor a simplificação do atendimento 
aos produtores rurais; e em parceria com a Secretaria de Estado 
da Fazenda, exercer atividades de fiscalização dos tributos, orga-
nizando planos de fiscalização e propondo medidas para sua fiel 
execução.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área de administração pública, direito admi-
nistrativo e constitucional, conhecimentos básicos de informática e 
demais exigências legais demonstrar conhecimento sobre matéria.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTODE PROMOÇÃO SO-
CIAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família, tem como finalidade promover o atendimento em 
caráter supletivo à população em vulnerabilidade e risco social, 
o acesso ao crédito e cursos de qualificação, visando minimizar 
problemas relativos às suas necessidades básicas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: identificar, produzir e sistemati-
zar informações, construindo indicadores e índices territorializa-
dos das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que 
incidem sobre famílias/indivíduos, nos diferentes ciclos de vida: 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos; identificar par-
cerias e fontes de financiamento para viabilização e captação de 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Ligado diretamente à 
Secretaria Municipal de Finanças têm por finalidade preparar e es-
criturar documentos sujeitos a lançamento, controlando receita e 
despesa, atualizar e controlar o registro das dotações consignadas 
no orçamento, bem como dos créditos abertos, realizar o controle 
e modificações orçamentárias, controlar a execução orçamentária 
e acompanhamento financeiro das Secretarias Municipais, elabo-
rar, em época determinada em Lei, o balanço geral da munici-
palidade, consolidando com os balanços das Autarquias, Fundos 
Municipais e Poder Legislativo.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: proceder a lançamentos contábeis 
das despesas e receitas do Município; providenciar a escrituração 
de todos os atos pertinentes à gestão do patrimônio municipal, 
bem como de outros documentos sujeitos à escrituração contá-
bil; providenciar a escrituração de operações relativas a direitos e 
obrigações decorrentes de contratos, convênios ou outros termos 
firmados; providenciar a escrituração das liberações e prestações 
de contas de adiantamentos, sob responsabilidade de servidores, 
mediante parecer prévio favorável do órgão competente; realizar 
o encerramento do exercício, demonstrando as variações ocorri-
das na situação patrimonial; promover o registro dos bens patri-
moniais da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, tanto mó-
veis quanto imóveis, acompanhando rigorosamente as variações 
havidas e propondo as providencias que se fizerem necessárias; 
comunicar ao responsável do Departamento de Gestão Financeira 
e Tesouraria e ao Secretário Municipal de Finanças a existência 
de quaisquer diferenças nas prestações de contas quando não te-
nham sido imediatamente cobertas, sob pena de responder solida-
riamente com o responsável pelas omissões; controlar a execução 
orçamentária em nível operacional; elaborar, mensalmente, de-
monstrativos referentes às despesas empenhadas; acompanhar a 
movimentação de dotações orçamentárias, assim como de fundos 
especiais; proceder ao cadastro e ao controle das contas processa-
das por contas de créditos ou de dotações orçamentárias; conferir 
a classificação das despesas orçamentárias previamente ao seu 
empenho; controlar o empenho prévio da despesa e a anulação de 
empenhos, realizados pelos Órgãos próprios das Secretarias Muni-
cipais, verificando a correta utilização das dotações orçamentárias 
e dos créditos abertos; emitir notas de Empenho e de Anulação 
de Empenho, na forma prevista em Lei; promover o enquadra-
mento e suplementação de dotações; emitir relatórios periódicos 
de controle da execução orçamentária de forma detalhada; efetu-
ar lançamentos dos Decretos de Suplementação e anulação das 
dotações orçamentárias; proceder a lançamentos contábeis das 
despesas e receitas do Município; efetuar a escrituração das libe-
rações de contas de adiantamentos, sob responsabilidade de ser-
vidores, mediante parecer prévio favorável do órgão competente; 
conferir mensalmente os balancetes orçamentários e financeiros 
do Município; efetuar a contabilidade e o controle de arrecadação 
bancária; conferir os documentos pertinentes à realização da des-
pesa e arrecadação da receita; elaborar diariamente as planilhas 
de receita, despesa e lançamentos contábeis; analisar e consolidar 
as propostas orçamentárias das Secretarias Municipais; programar 
despesas, através de ajustamento de programação das Secreta-
rias Municipais, em função da disponibilidade de recursos orça-
mentários e financeiros; supervisionar e orientar tecnicamente os 
responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária de cada 
Secretaria Municipal e aqueles responsáveis pela elaboração do 
orçamento popular junto às comunidades; controlar o orçamento 
anual, analisando e comparando os objetivos com os executados; 
controlar o comportamento das principais despesas, com o objeti-
vo de organizar o gasto nos limites da capacidade projetada e de 
racionalizar as despesas de custeio; acompanhar e execução or-
çamentária dos Órgãos a nível de unidade orçamentária, projeto, 
atividade e elemento de despesa; codificar os processos recebidos 
de acordo com a Classificação Funcional Programática, registrando 
no cadastro de reserva, consultando saldos orçamentários, emitin-
do listagens e distribuindo-as às devidas unidades administrativas; 
lançar empenhos, pagamentos, cancelamentos e outras opera-
ções que compõem o sistema informatizado de controle orçamen-
tário; realizar acompanhamento financeiro por unidade adminis-
trativa através de lançamentos em formulário próprio; orientar 
tecnicamente servidores de outras unidades administrativas sobre 
a execução de normas orçamentárias; emitir relatórios - diários, 
semanais e mensais - de consulta e empenho, fundamentais à 
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CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família e têm como objetivo elaborar normas para reali-
zação de pesquisas na área habitacional, visando às condições so-
ciais, econômicas, técnicas e sanitárias, para planejar, coordenar e 
executar políticas habitacionais integradas, que visem a efetivação 
do direito à moradia digna nas áreas de assentamento urbano e 
rural, articuladas à política de regularização fundiária e de controle 
do uso e ocupação do solo em conformidade com a política nacio-
nal, estadual e municipal de desenvolvimento urbano.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: contribuir para a formulação do 
Plano de Ação do Governo Municipal e de programas gerais e se-
toriais inerentes à Secretaria em consonância com o preconizado 
nos Art. 182 e 183 da Constituição Federal e regulamentado na Lei 
n.º 10.257/2001, que dispõe sobre o Estatuto das Cidades, no que 
concerne à habitação; promover a elaboração e execução de pro-
jetos de construção, de ampliação, de melhorias habitacionais e 
regularização fundiária prioritariamente para famílias de baixa ren-
da do Município; habitacionais e de regularização fundiária para o 
Município, em consonância com as políticas de uso e ocupação do 
solo; implementar o banco de dados com informações habitacio-
nais integrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional do Mu-
nicípio; fiscalizar a execução dos programas e projetos financiados 
pelo FMHIS; elaborar relatório anual sobre a execução da Política 
Municipal de Habitação para avaliação e planejamento de políticas 
pelo Conselho-Gestor do Fundo Municipal de Habitação e garan-
tir a participação e o controle da sociedade civil nos processos 
de definição e execução das políticas habitacionais do Município 
pela via do Conselho-Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social- FMHIS; estabelecer parcerias com os demais en-
tes federados visando o estabelecimento de políticas habitacionais 
integradas e de interesse da sociedade; garantir a prestação de 
serviços municipais de acordo com as diretrizes da Política Nacio-
nal de Habitação; estabelecer diretrizes e metas para a atuação da 
Secretaria; estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da 
Secretaria, vinculados a prazos e políticas para sua consecução; 
promover a integração com Órgãos e entidades da Administração 
Municipal, objetivando o cumprimento de atividades setoriais; pro-
mover contatos e relações com autoridades e organizações dos 
diferentes níveis governamentais e não-governamentais em sua 
área de atuação; definir políticas Interesse Social; promover le-
vantamentos de dados e informações socioeconômicas das fave-
las, vilas e áreas periféricas de ocupação desordenada, para subsi-
diar as diversas ações do Departamento e da Secretaria; articular 
com os Órgãos federais ou estaduais a obtenção de financiamento 
para programas relacionados à habitação de terras no Município; 
propor a elaboração de convênios para o desenvolvimento de pro-
jetos; e desempenhar outras atribuições afins.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de assistência social, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais demonstrar co-
nhecimento sobre matéria.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ABRIGO INS-
TITUCIONAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família e têm por objetivos oferecer uma alternativa de 
moradia, proporcionar ambiente sadio de convivência, oportunizar 
condições de socialização, frequência à escola e à profissionaliza-
ção, prestar assistência às crianças e adolescentes preservando 
sua segurança física e emocional, preservar os vínculos familiares 
e reintegração familiar, dentre outras definida em Lei específica.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar e dirigir a implantação 
e manutenção dos programas e políticas relacionadas ao Abrigo 

recursos para o desenvolvimento de benefícios, programas, pro-
jetos e serviços na área de assistência social; elaborar projetos e 
apresentar a documentação necessária para celebração de con-
vênios na área de assistência social; avaliar programas, projetos 
e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência, Desenvolvimento Social e Família com vistas a apri-
morar o trabalho executado; apoiar associações comunitárias que 
têm por objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores de 
seu bairro ou área de abrangência; desenvolver cursos de qualifi-
cação profissional e social, priorizando o atendimento a indivíduos 
em situação de vulnerabilidade social; articular-se com a delega-
cia regional do trabalho e demais Órgãos afins, com o intuito de 
erradicar a exploração do trabalho, principalmente das crianças e 
adolescentes; acompanhar e controlar as atividades da equipe da 
unidade de microcrédito municipal; intermediar a relação entre a 
unidade municipal de microcrédito e o agente financeiro BANES-
TES no Município; apoiar e fortalecer a organização de associa-
ções e ou empresas associativas que objetivam oferecer trabalho 
e renda aos associados; assegurar as condições necessárias para 
o funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; promover ampla divulgação dos direitos dos ci-
dadãos e ainda oferecer um espaço de defesa, quando necessá-
rio; e subsidiar técnico e financeiramente o Conselho Municipal de 
Assistência Social, o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, a Comissão de Fiscalização do Bolsa Família, 
do Conselho Tutelar e demais conselhos e comissões que forem 
criados no âmbito municipal, cujo objetivo seja assegurar o direito 
dos usuários da Assistência Social.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de assistência social, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais demonstrar co-
nhecimento sobre matéria.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado à 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família e têm como objetivo a elaboração de planos e pro-
jetos para o desenvolvimento e apoio as atividades de atendimen-
to comunitário, com atribuições previstas em legislação específica.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: fornecer subsídios para a defini-
ção de políticas sociais da Secretaria; prestar esclarecimento e 
orientação à população em vulnerabilidade quanto aos recursos 
existentes na Administração Municipal e na comunidade, visando 
atender as suas necessidades materiais e psicossociais, bem como 
promover encaminhamento; promover a realização de registros 
dos atendimentos efetuados, objetivando o levantamento das de-
mandas, assim como elaborar estudos para subsidiar propostas 
de intervenção na tentativa de solucionar os problemas apresen-
tados; discutir e avaliar, em conjunto com os Órgãos competentes, 
os casos que envolvam atendimento junto às famílias; prevenir 
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialida-
des e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comu-
nitários; desenvolver programas de inclusão produtiva e projetos 
de enfrentamento da pobreza; mapear e organizar a rede sócio
-assistencial de proteção básica para agilizar o encaminhamento 
da população para as demais políticas públicas e sociais; oferecer 
ações sócio-educativas para crianças e adolescentes visando sua 
proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários; desenvolver ações de enfrentamento do abuso e da 
exploração sexual de crianças e adolescentes em âmbito municipal 
e ou regional; e apoiar e desenvolver serviços, programas e proje-
tos para idosos, inclusive acamados.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área assistência social, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais demonstrar co-
nhecimento sobre matéria.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: conhecer a realidade das famílias 
pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; 
identificar os problemas de saúde e as situações de risco mais 
comuns, a que a população está exposta; elaborar, com a partici-
pação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos 
problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; exe-
cutar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os pro-
cedimentos de vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Vigi-
lância Epidemiológica e Controle de Doenças, nas diferentes fases 
do ciclo de vida; valorizar a relação com o usuário e com a família, 
para a criação de vínculo de confiança, de afeto e de respeito; re-
alizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; resolver 
os problemas de saúde do nível de atenção básica; garantir acesso 
à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência 
e contra-referência para os casos de mais complexidade ou que 
necessitem de internação hospitalar; prestar assistência integral à 
população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e 
racionalista; coordenar, participar e/ou organizar grupos de edu-
cação para a saúde; promover ações intersetoriais e parcerias com 
organizações formais e informais existentes na comunidade, para 
o enfretamento conjunto dos problemas identificados; fomentar 
a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos 
de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais; incentivar 
a formação e/ou participação ativa da comunidade no Conselho 
Municipal de Saúde; auxiliar na implantação do Cartão Nacional de 
Saúde; cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de 
suas funções, que lhe forem atribuídas; planejar, coordenar, con-
trolar, executar e avaliar as ações do Programa de Saúde da Famí-
lia e Agentes Comunitários de Saúde, de acordo com as normas e 
orientações do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual do 
Programa; manter cadastro atualizado de todas as famílias acom-
panhadas, conforme legislação em vigor; atualizar, mensalmente, 
o banco de dados do PSF/PACS, repassando as informações ao 
Setor de Faturamento para registro de produção; articular-se com 
demais Setores da Secretaria para garantia maior resolutividade 
e melhores resultados na elevação dos indicadores da saúde do 
Município, fortalecendo o trabalho de prevenção e promoção da 
saúde dos munícipes; planejar, coordenar, controlar, executar e 
avaliar as ações do SISVAN do Município; articular-se com demais 
Programas de Saúde desenvolvidos, fortalecendo e ampliando as 
ações e resultados destes Programas; elaborar relatório mensal 
e anual do setor, de acordo com a programação anual de metas 
e indicadores realizados pelas três esferas de governo; participar 
da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando com 
a gestor municipal na programação e execução das políticas de 
saúde; e exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas 
e àquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
3.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informá-
tica e demais exigências legais demonstrar conhecimento sobre 
matéria.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, 
CONTROLE E AVALIAÇÃO.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diretamente ligado di-
retamente à Secretaria Municipal de Saúde e têm como finalidade 
controlar, analisar e auditar os serviços relativos à regulação dos 
serviços de saúde do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: verificar analítica e operativamente 
a obtenção da qualidade das ações e serviços prestados no campo 
da saúde; aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proce-
der a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção 
à saúde, organizando também as audiências públicas municipais; 
avaliar objetivamente os elementos componentes dos processos 
de instituição, serviço ou sistema auditado, objetivando a melhoria 
dos procedimentos, através da detecção de desvios dos padrões 
estabelecidos; avaliar a qualidade, a propriedade e a efetivida-
de dos serviços de saúde prestados à população, visando a me-
lhoria progressiva da assistência à saúde; produzir informações 

Institucional ABRIGO LUZ ou outros locais de proteção Social, de 
acordo com as normas vigentes e em especial, de acordo com 
as metas da Secretaria do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família e demais orientações específicas das políticas de 
proteção à criança e adolescente; garantir aos acolhidos todo o 
atendimento necessário, nas áreas sócio-educativas, assistencial, 
terapêutico, escolar e jurídico, fazendo-o em parceria com os se-
tores competentes; coordenar e dirigir a organização do planeja-
mento das atividades do estabelecimento e assegurar avaliação 
continuada; assegurar a comunicação o fluxo de informações entre 
o estabelecimento e os demais setores competentes; coordenar 
e dirigir no trabalho dos educadores, monitorando a higiene das 
crianças; a qualidade no serviço nutricional, a correta aplicação de 
medicamentos; manter estreito relacionamento com o Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tute-
lar; zelar pela manutenção do relacionamento dos acolhidos com 
familiares; atender a solicitações, demandas e cronogramas esta-
belecidos, em sua área, pelo responsável hierárquico; articulação 
com a rede de serviços de educação, saúde, assistência e outros; 
e confeccionar a proposta orçamentária para o “Abrigo Luz.”

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
nível de escolaridade superior (3.º Grau Completo), com forma-
ção nas áreas de Serviço Social, Psicólogo e Pedagogo respec-
tivamente. Complementam a escolaridade formal conhecimentos 
específicos na área de administração pública e assistência social, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais 
demonstrar conhecimento sobre matéria.

CARGO: COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: vinculada ao Depar-
tamento de Gestão Social têm como finalidade coordenar, defi-
nir e identificar, os atendimentos sociais oriundos dos serviços de 
emergência da Secretaria, bem como suporte da Proteção Básica 
e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: planejar, executar, monitorar e 
avaliar os serviços sócio-assistenciais de proteção social especial 
da assistência social; acompanhar a elaboração do Plano Municipal 
de Assistência Social; exercer a coordenação geral dos assuntos 
referentes às ações de proteção social básica e proteção social es-
pecial de média e alta complexidade; elaborar relatórios periódicos 
sobre os programas/serviços de sua área de competência; desen-
volver ações de proteção social especial de forma integrada com 
as demais Diretorias, com a Rede Sócio-assistencial, bem como 
com as demais políticas sociais; informar a Diretoria Administra-
tiva quanto às necessidades detectadas para a viabilização da 
Infra-Estrutura para garantia do funcionamento dos programas/
serviços afetos à sua Diretoria; emitir pareceres e documentos 
de sua competência; supervisionar as equipes dos programas/ser-
viços afetos à sua área de competência visando o cumprimento 
dos objetivos e diretrizes da política de assistência social; plane-
jar, organizar e promover formação continuada das equipes em 
conformidade com as demandas identificadas no processo de su-
pervisão; acompanhar e executar as deliberações dos Conselhos 
afetos à sua área de competência; representar a Fundação em 
Conselhos e Comissões, e em outros eventos e atividades afetas 
a sua diretoria, ou por delegação do Presidente; e desenvolver 
outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de assistência social, conhecimentos 
básicos de informática e demais exigências legais demonstrar co-
nhecimento sobre matéria.

CARGO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PACS e PSF

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: ligado diretamente à 
Secretaria Municipal de Saúde e têm como finalidade reorganizar 
a oferta de serviços realizados dentro e fora das unidades básicas 
da saúde da família.
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aos setores que compõem o Departamento; planejar estudos de 
viabilidade técnica e financeira para implementação de novos pro-
jetos e estratégias de vigilância em saúde; e exercer atividades 
correlatas às suas atribuições básicas e àquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informá-
tica e demais exigências legais demonstrar conhecimento sobre 
matéria.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
TIVO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: vinculado diretamente 
a Secretaria Municipal de Saúde e têm por finalidade supervisionar 
os serviços de comunicação, arquivo, patrimônio, atendimentos 
ao munícipe, coordenar e controlar os serviços de reprodução de 
documentos, os serviços de limpeza e copa das instalações, bem 
como supervisionar as demais áreas de sua atuação, supervisionar 
as atividades de conservação e manutenção dos bens e equipa-
mentos, providenciando consertos e reparos, quando necessários, 
a frequência de pessoal e atestados, o almoxarifado e as compras 
para o bom andamento dos serviços de saúde colocado à disposi-
ção da população.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: planejar, coordenar, controlar e 
supervisionar as Unidades de Saúde; acompanhar e avaliar a es-
tratégica de saúde da família e agentes comunitários de saúde, 
preocupando-se com o cumprimento das normas e requisitos exi-
gidos pelo Ministério da Saúde; viabilizar a ampliação da cobertura 
de equipes de Saúde da Família em todo território do Município; 
promover o abastecimento de insumos materiais e equipamentos 
necessários ao bom funcionamento das unidades de saúde; coor-
denar e controlar o horário de atendimento; disponibilizar recur-
sos humanos necessários ao bom funcionamento das unidades 
de saúde; coordenar o gerenciamento das Unidades de Saúde, 
com vistas à garantir a execução do Plano Municipal, orientação 
e acompanhamento gerencial, ações desenvolvidas e resultados 
alcançados; zelar pela manutenção dos prédios e equipamentos 
das unidades de saúde; participar do planejamento e execução de 
treinamento e cursos de capacitação para profissionais da rede; 
acompanhar o processo de compra de materiais, a manutenção 
de equipamentos, o atendimento e serviços prestados pelas uni-
dades, através da supervisão do trabalho dos gerentes de unida-
des; elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com 
a programação anual e a pactuação de metas e indicadores re-
alizadas pelas três esferas de governo; participar da elaboração 
de mapas, relatórios e planos, colaborando com gestor municipal 
na programação e execução das políticas de saúde; responsabili-
zar-se pelo cumprimento das metas e indicadores pactuados nas 
três esferas de governo, no que se refere ao setor; acompanhar, 
junto à Secretaria de Saúde, o pagamento das despesas e a apli-
cação de recursos próprios, PAB fixo e PAB variável; promover 
o controle das receitas e despesas, organizando prestações de 
contas mensais/trimestrais; subsidiar o processo de compras e 
contabilidade da Secretaria; participar da programação anual e 
acompanhamento das metas pactuadas; participar da elaboração 
de documentos diversos, Planos, Projetos, Relatórios e Orçamen-
to, responsabilizando-se pela redação final dos mesmos; elaborar, 
mensalmente, o Relatório de Atividades da Secretaria e, anual-
mente, a programação para o ano em curso e seguinte; atender, 
registrar e encaminhar, de acordo com a demanda apresentada, 
os usuários que procuram a Secretaria; coordenar a organização 
dos eventos da Secretaria; controlar a freqüência e a produção 
mensal dos servidores; elaborar escala mensal de serviços, orien-
tando os responsáveis por estes serviços; controlar férias, folgas e 
horas extras dos servidores; planejar e coordenar cursos de capa-
citação; e exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas 
e àquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 

para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o 
aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS e para a sa-
tisfação do usuário; verificar a adequação, legalidade, legitimida-
de, eficiência, eficácia e resolutividade dos serviços de saúde e a 
aplicação dos recursos da união repassados ao município; avaliar 
a qualidade da Assistência à saúde prestada e seus resultados, 
bem como apresentar sugestões para seu aprimoramento; avaliar 
a execução das ações de atenção à saúde, programas, contratos, 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres; 
alimentar regularmente os Bancos de Dados Nacional e Estadual; 
e confeccionar relatórios, gráficos, planilhas de avaliação e contro-
le dos serviços prestados.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: coordenar o plano de 
ação para atendimento às necessidades básicas de saúde da po-
pulação do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: viabilizar internamente a execução 
das políticas da administração municipal na área da saúde, atra-
vés da adequada gestão de estrutura e dos recursos disponíveis; 
promover o gerenciamento técnico da Secretaria por delegação 
da pasta; articular com Órgãos que mantêm parceria com a Se-
cretaria, objetivando agilizar as ações a serem implementadas; 
promover o acompanhamento técnico-gerencial dos objetivos em 
desenvolvimento; divulgar, no âmbito da Secretaria, os atos do 
Executivo Municipal de interesse na área; acompanhar a prestação 
de assistência à saúde, através de ações das Unidades de Saúde 
próprias e convencionadas; elaborar a programação de trabalho 
das Unidades de Saúde; controlar o atendimento das Unidades 
de Saúde; orientar as Unidades de Saúde sobre as prioridades 
da implementação de programas de saúde; manter em funciona-
mento as Unidades de Saúde do Município; viabilizar e controlar 
a utilização de recursos humanos suficientes e qualificação pelas 
Unidades; e exercer atividades correlatas as suas atribuições bási-
cas e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal co-
nhecimentos específicos na área de administração pública, direito 
administrativo e direito constitucional, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar a política 
de saúde pública do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar a vigilância em saúde 
do Município, articulando-se com os Setores e Programas inte-
grantes de sua estrutura, com vistas a garantir o cumprimento 
da legislação, dos pactos estabelecidos nas três esferas de go-
verno e do Plano Municipal de Saúde; implementar e executar 
o processo de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, 
promovendo a articulação desses setores com as Unidades de 
Saúde; acompanhar a execução das ações de vigilância em saúde, 
no que se refere a metas e indicadores pactuados, orientando 
acerca de adequações e implementações necessárias; Analisar os 
dados levantados através dos sistemas de informação existentes, 
condensando-os, para subsidiar a política de vigilância em saúde; 
participar do planejamento e execução de treinamento e cursos de 
capacitação para profissionais da rede; participar da elaboração de 
mapas, relatórios e planos, colaborando com o gestor municipal 
na programação e execução das políticas de saúde; responsabili-
zar-se pelo acompanhamento e avaliação do cumprimento de me-
tas e indicadores pactuados nas três esferas de governo, relativos 
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e indicadores pactuados nas três esferas de governo, no que se 
refere ao setor; gerenciar a implantação e manutenção do cartão 
SUS; e exercer atividades correlatas às suas atribuições básicas e 
àquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informá-
tica, e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
ÇÃO EM EDUCAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: elaborar, avaliar, inte-
grar e gerenciar as atividades relativas aos serviços de expediente, 
pessoal, materiais e outros necessários ao bom funcionamento da 
Secretaria.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar um plano de ação, para 
coordenar, acompanhar e controlar as atividades das Seções e dos 
Departamentos; acompanhar e controlar a execução das ativida-
des e responsabilidades de natureza administrativa e financeira 
da Secretaria; avaliar o desempenho funcional das atividades de 
apoio à educação municipal; integrar as atividades das seções; 
gerenciar as atividades relativas às finanças, pessoal, materiais e 
outros afins; e cumprir outras atividades compatíveis com a natu-
reza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área de administração pública, direito admi-
nistrativo e constitucional, conhecimentos básicos de informática e 
demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDA-
GÓGICO 

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: execução e o controle 
dos serviços orçamentários, financeiros e de convênios.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: supervisionar a prestação de con-
tas de serviços contratados e conveniados da rede municipal de 
educação; controlar a prestação de contas que se relacionam 
direta ou indiretamente com a educação; controlar e avaliar a 
execução de contas de serviços prestados quanto aos convênios 
firmados; efetuar controle das contas a pagar aos contratados e 
conveniados baseado em informações sobre qualidade dos servi-
ços efetuados, informando ao órgão competente, quando obser-
vadas irregularidades; solicitar auditoria de contas a Procuradoria 
Geral do Município, na ocorrência de irregularidades; controlar a 
execução financeira das atividades e programas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino, elaborando a prestação de contas aos 
órgãos financiadores; compilar dados para a proposta orçamen-
tária da Secretaria, encaminhando-os à Secretária Municipal de 
Planejamento e Finanças; supervisionar a execução e o controle 
orçamentário e financeiro da Secretaria; solicitar e controlar os 
adiantamentos para a Secretaria em formulário específico, indi-
cando a dotação orçamentária e encaminhar prestação de contas; 
identificar, acompanhar e controlar os serviços de manutenção e 
preservação da rede física escolar municipal; e desempenhar ou-
tras atividades correlatas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: coordenação, im-
plantação, acompanhamento e avaliação da inclusão digital nas 

e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 
EM SAÚDE

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: supervisionar as ta-
refas realizadas pelos motoristas, elaborar planilhas, escalas de 
serviço e relatórios, e realizar a manutenção dos veículos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: organizar escala de motoristas 
para realização de viagens com pacientes para fora do Município; 
organizar escala de motoristas para plantão de ambulâncias; con-
trolar o consumo de combustíveis, reparos, consertos dos veículos 
da saúde; autorizar o controle dos gastos com combustível, óleo 
lubrificantes, assim como outras despesas de veículos; organizar 
e atualizar os documentos dos veículos e habilitação dos moto-
ristas; aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito aos 
motoristas infratores; analisar e tomar as providências necessárias 
em todos os casos de reclamação quanto ao atendimento feito 
aos munícipes; realizar atividades de conservação, manutenção, 
distribuição dos veículos de acordo com as necessidades de cada 
um e disponibilidade da frota; a proposição para recolhimento de 
sucata de veículos ou peças consideradas inaproveitáveis; tomada 
de providências para preparação de veículos ou peças em ofici-
nas especializadas; preparar relatórios mensais referentes viagens 
executadas, bem como consumo de combustível, utilizando o sof-
tware controle de frotas; controlar e preparar relatório de diárias e 
pernoite dos motoristas; execução de outras atividades correlatas; 
coordenar, controlar, avaliar e supervisionar as atividades de trans-
porte, manutenção e conservação dos equipamentos dos serviços 
de saúde; responsabilizar-se pelos serviços de manutenção, lim-
peza, pequenos reparos e conservação de móveis e equipamen-
tos da Secretaria; providenciar os serviços de manutenção dos 
equipamentos da Secretaria; promover o controle dos veículos à 
disposição da Secretaria, no que se refere a horário, destino e ati-
vidades diárias; controlar e fiscalizar o estado de conservação dos 
veículos à disposição da Secretaria, bem como a documentação 
obrigatória destes veículos; controlar a frequência e a produção 
mensal dos servidores e veículos; elaborar escala mensal de servi-
ços, com orientação dos responsáveis por estes serviços; controlar 
férias, folgas e horas-extras dos servidores; planejar e coordenar 
cursos de capacitação; e exercer atividades correlatas às suas atri-
buições básicas e àquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
AGENDAMENTO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar, organizar, 
coordenar, executar e avaliar o processo de agendamento de con-
sultas e exames, dentro e fora do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: planejar, organizar, coordenar, 
executar e avaliar o processo de agendamento de consultas e 
exames, dentro e fora do Município; acompanhar e coordenar o 
atendimento dos munícipes no programa de medicamento de alto 
custo, responsabilizando-se pela busca, guarda e entrega desses 
medicamentos ao paciente devidamente cadastrado e acompa-
nhado pelo programa; articular-se com as equipes de PSF e unida-
des do interior, garantindo o agendamento dos moradores dessas 
comunidades, sem necessidade de deslocamento de pacientes e/
ou familiares; manter organizado cadastro de pacientes e arqui-
vo de prontuário único para facilitar e uniformizar informações e 
atendimento de todos os pacientes; elaborar relatório mensal e 
anual do setor, de acordo com a programação anual e a pactuação 
de metas e indicadores realizadas pelas três esferas de governo; 
participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colabo-
rando com gestor municipal no planejamento e execução das po-
líticas de saúde; responsabilizar-se pelo cumprimento das metas 
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Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, bem como ONGs-Organi-
zações Não Governamentais para executar acordos e convênios de 
manutenção e capacitação voltados às atividades relacionadas à 
educação do campo; orientar e garantir os aspectos da ruralidade 
e do sentimento de pertença nas escolas do campo; articular e 
implementar a aplicação das Diretrizes Operacionais para a Educa-
ção das Escolas do campo; diagnosticar a realidade em que atua: 
os camponeses, suas necessidades, suas potencialidades e suas 
relações sociais; executar outras atividades correlatas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DEARTES E CUL-
TURA 

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar, coordenar e 
executar atividades que garantam a difusão da cultura, a forma-
ção cultural, a valorização das raízes culturais da população e o 
desenvolvimento da cidadania.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar e coordenar o Plano Mu-
nicipal de Cultura e Arte; planejar e executar eventos que con-
corram para promoção e divulgação da arte e cultura, visando o 
resgate e a valorização das raízes culturais da população; promo-
ver e coordenar feiras de arte ou de artesanato popular; buscar a 
parceria dos órgãos e entidades privadas, procurando patrocina-
dores para as promoções; catalogar e classificar o acervo arque-
ológico, histórico, cultural, artístico e científico do Município, bem 
como promover a elaboração de projetos destinados à sua pre-
servação e tombamento; manter em arquivo público documentos, 
fotografias, livros e outros materiais de interesse na formação de 
memória cultural do Município, preservando-os, catalogando-os, 
garantindo livre acesso aos interessados em examiná-los; organi-
zar e executar anualmente o calendário cultural, artístico e cívico 
do Município; promover a criação e a execução de programas de 
caráter cultural e artístico, tais como: concursos literários e de 
artes, feiras de artesanato, mostras e festivais de músicas, danças 
folclóricas e outras manifestações que venham contribuir para a 
humanização da vida urbana e comunitária; incentivar a criação e 
o desenvolvimento de grupos teatrais, corais, conjuntos musicais 
e de danças nas instituições de ensino e comunidades; organizar 
e manter cadastro atualizado dos artesãos, artistas e participantes 
de feiras permanentes da cultura popular; promover divulgação 
de trabalhos culturais e artísticos, em espaços públicos de artistas 
locais, regionais e outros; promover e incentivar a conservação da 
memória dos colonizadores; promover eventos e campanhas de 
incentivo à cultura, à arte e a preservação do patrimônio histórico, 
artístico e cultura; desenvolver ações para a captação de projetos 
culturais e artísticos para o Município; desenvolver ações para a 
revitalização do patrimônio histórico-cultural; promover a organi-
zação de festivais, concursos, encontros, seminários, conferências 
e demais promoções educativas e culturais; estabelecer contra-
tos com entidades culturais e artísticas para sua participação nos 
eventos promovidos pela Secretaria; fazer estimativa dos custos 
dos eventos culturais e artísticos; estudar e propor estratégias de 
captação de recursos para os eventos da Secretaria; elaborar ma-
peamento cultural e artístico do Município; e exercer atividades 
correlatas às suas atribuições.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informá-
tica e demais exigências legais demonstrar conhecimento sobre 
matéria.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLI-
CAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: coordenar as ativida-
des relacionadas ao planejamento e execução de obras e serviços 

escolas da rede municipal, através de laboratórios de informática 
e a interação do aluno no meio digital.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: articular e gerenciar o processo, 
de modo a buscar os recursos necessários e mobilizar os profes-
sores; coordenar, planejar, orientar e acompanhar os monitores 
dos laboratórios de informática das escolas municipais; implantar 
novos ambientes de aprendizagem informatizados; assegurar a 
obtenção de resultados quantitativos e qualitativos previstos no 
programa que visem a melhoria do ensino; intervir na reconstru-
ção da prática pedagógica do professor com o uso da informática 
na educação; promover reflexão sobre a introdução da informá-
tica na escola, como: o ser humano e a tecnologia, informática x 
currículo, o processo de introdução da informática, a função do 
coordenador de informática; construir junto às escolas uma visão 
abrangente dos conteúdos disciplinares e estar atento aos proje-
tos pedagógicos das diversas áreas, verificando sua contribuição; 
conhecer e atuar no projeto pedagógico da escola; propiciar ex-
periências de sala de aula e conhecimento de várias abordagens 
de aprendizagem conhecer o processo educativo e estar receptível 
para as devidas interferências nele; perceber as dificuldades e o 
potencial dos professores/monitores, para poder instigá-los e aju-
dá-los; mostrar para o professor/monitor que o Laboratório de In-
formática deve ser extensão da sala de aula; pesquisar e analisar 
os softwares educativos; conhecer os equipamentos e se manter 
informado sobre as novas atualizações; estar constantemente re-
ceptível a situações sociais que possam ocorrer; desenvolver e/
ou aperfeiçoar competências na área da informática, colocando-a 
a serviço da produção de conhecimentos; utilizar a multimídia, 
a internet e as tecnologias da informação e comunicação como 
ferramentas naturais de comunicação, diversão, aprendizagem e 
produtividade; selecionar, treinar, acompanhar e avaliar continua-
mente os monitores, que atuarão nos laboratórios de informática; 
ministrar cursos e/ou planejamentos para os monitores; explo-
rar os recursos técnicos oferecidos pelos equipamentos da sala 
de informática; constituir um sistema educacional que estimule o 
desenvolvimento de cidadãos com novas habilidades do fazer, do 
compreender, do refletir e do inventar recursos para a melhoria 
tanto de sua própria vida quanto da comunidade em que vive; 
possibilitar ao educando o desenvolvimento de sua capacidade 
de aprender a aprender, estimulando a sua autonomia através 
de projetos temáticos, multidisciplinares e interdisciplinares que 
tenham como fundamento o aprender fazendo, experimentando, 
criando e, além disso, construindo estratégias; e desempenhar ou-
tras atividades correlatas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO 
CAMPO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: articular as políticas 
públicas de educação do campo, o planejamento, a coordenação, 
a execução e o controle das atividades da educação no campo, 
nos níveis infantil e fundamental.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: orientar e acompanhar a aplicação 
das diretrizes e princípios da educação do campo no Município, 
em todas as escolas, observando as características específicas da 
realidade da região, o nível socioeconômico, cultural e ambiental; 
mobilizar os camponeses do Município, em vista de implemen-
tar a proposta política pedagógica da educação do campo como 
meio para o desenvolvimento sustentável e solidário do campo; 
promover a integração com as demais Secretarias afins, em vis-
ta do planejamento e execução de atividades que fortaleçam o 
desenvolvimento sustentável e solidário do campo; buscar e inte-
grar com outros departamentos municipais e movimentos sociais 
do campo, ações relacionadas ao fortalecimento da educação do 
campo; mobilizar as comunidades camponesas em torno das ativi-
dades da educação do campo; planejar e executar projetos e pro-
gramas em vista da melhoria da Infraestrutura física operacional, 
formação e capacitação dos agentes envolvidos; articular-se com 
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e documentos técnicos necessários ao desempenho de suas fun-
ções; promover o treinamento, aperfeiçoamento e especialização 
da equipe técnica do Departamento; promover as reuniões de 
coordenação de sua competência; elaborar, com assistência da 
Procuradoria Geral do Município, minutas de atos, disciplinando 
compromissos e obrigações a serem assumidos por loteadores e 
outros interessados; manter a organização guarda, .conservação 
e empréstimo dos diversos tipos de materiais técnicos da Secre-
taria, promovendo a divulgação do acervo; coordenar e orientar 
a execução de atividades, objetivando o cumprimento das metas 
e programas do Departamento; participar do processo de plane-
jamento da Secretaria; e desempenhar outras atribuições afins.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRU-
TURA RURAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: coordenação, plane-
jamento e execução dos serviços de manutenção, conservação, 
reabertura, cascalhamento das estradas vicinais, recuperação e 
construção de pontes, bueiros, abrigos rurais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: contribuir para a formulação do 
plano de ação do Governo Municipal e de programas gerais e se-
toriais inerentes à Secretaria; estabelecer diretrizes para a atuação 
da Secretaria no meio rural; estabelecer objetivos para o conjunto 
de atividades da Secretaria, vinculados a prazos e políticas para 
sua consecução; promover a integração com órgãos e entidades 
da Administração Municipal objetivando o cumprimento de ativida-
des setoriais; executar as obras de construção, ampliação, refor-
ma ou conservação de pontes, bueiros, estradas e abrigos rurais; 
manter estreita articulação com órgãos competentes dos governos 
federal e estadual, em observando a legislação em vigor; manter, 
promover, coordenar, controlar e acompanhar os serviços e ati-
vidades relativas a Infra-Estrutura rural do Município; promover 
reuniões periódicas com funcionários com a finalidade de avaliar 
o desempenho das metas estabelecidas; atender as solicitações 
formais ou informais dos agricultores; e cumprir outras atividades 
compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribu-
ídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PARQUE DE 
ARTEFATOS E OFICINAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: coordenar as ativi-
dades relacionadas ao planejamento e execução de produção de 
pré-fabricados de artefatos de cimento, efetuar os serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: é responsável pela execução e con-
trole dos seguintes serviços: Divisão de Manutenção de Máquinas 
e Veículos; Serviços de Produção de Pré-Fabricados; e Serviços de 
Carpintaria e Marcenaria;

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E 
PAISAGISMO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar e garantir a 

de engenharia sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e 
Desenvolvimento Urbano.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: promover o desenvolvimento téc-
nico e o controle de qualidade de obras e serviços de engenha-
ria sob a responsabilidade da Secretaria, em conformidade com 
as normas da ABNT; verificar e observar as normas técnicas na 
execução de obras e serviços de engenharia; sugerir a emissão 
de pareceres quanto aos procedimentos técnicos de engenharia 
e arquitetura; elaborar e encaminhar ao Secretário Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Urbano relatórios sobre o andamento 
das obras e dos serviços de engenharia; providenciar levantamen-
tos e informações relativos ao cadastro de obras públicas; manter 
registros atualizados das obras em andamento fazendo o acom-
panhamento e o controle das mesmas; providenciar a elaboração 
de estudos, levantamentos e serviços a cargo do Departamen-
to; promover a fiscalização e emissão de parecer técnico sobre 
as obras de Infra-Estrutura executadas por terceiros; fiscalizar a 
observância das disposições contratuais das obras públicas por 
terceiros quanto às especificações técnicas, prazos e pagamentos; 
controlar, conferir e registrar todas as medições pagas; conferir as 
planilhas de medições, verificando sua finalidade com o contrato, 
bem como os cálculos; controlar o vencimento dos contratos e 
aditivos das obras; encaminhar ao Secretário, para providências, 
os casos de infração das condições contratuais por empreiteiros 
de obras de Infra-

Estrutura contratadas pela Prefeitura; supervisionar a utilização de 
máquinas e equipamentos alocados ao Departamento, assegura-
do sua conservação e manutenção; executar serviços de abertura 
e conservação de vias públicas municipais; promover, coordenar, 
supervisionar e executar o programa de obras públicas municipais 
de construção, pavimentação, drenagem, conservação e reparos 
de equipamentos urbanos, prédios públicos e outros próprios mu-
nicipais; emitir, quando for o caso, ordens de serviços para iniciar a 
execução de obras, após a homologação da licitação e assinatura 
do contrato; fiscalizar a observância das disposições das obras 
públicas executadas por terceiros quanto às especificações téc-
nicas, prazos e pagamentos; orientar na elaboração de medições 
e responsabilizar-se pela qualidade técnica e recebimento final 
das obras; supervisionar as atividades de recebimento, controle 
e distribuição de materiais destinados às obras executadas pelo 
Departamento; e executar outras atividades correlatas e aquelas 
solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
2.º Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área de obras públicas. Administração 
pública, direito administrativo e constitucional, conhecimentos bá-
sicos de informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar e disciplinar 
o uso, ocupação e parcelamento do solo; providenciar a elabora-
ção de programas e projetos urbanísticos e de paisagismo, ga-
rantir a prestação de serviços urbanos no Município, de modo a 
solucionar os problemas existentes.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: providenciar estudos e pesqui-
sas para suporte de planejamento urbano ao planejamento es-
tratégico municipal e à implementação de diretrizes do governo 
municipal; orientar e controlar a elaboração de levantamentos, 
estudos, pesquisas, planos e projetos através de equipe própria, 
da administração indireta ou contratada; propor a instrumentaliza-
ção necessária à implantação e aplicação dos planos, programas e 
projetos decorrentes da política de desenvolvimento do Município, 
em consonância com seu Plano Diretor Municipal; articular-se com 
os demais órgãos da administração municipal, particularmente 
aqueles envolvidos com o controle administrativo desempenhado 
pela Prefeitura em relação ao uso, ocupação e parcelamento do 
solo no Município; fixar as normas urbanísticas do Município para 
o uso, ocupação, parcelamento do solo e controle fundiário do 
Município; coordenar o monitoramento da implantação e aplicação 
do Plano Diretor Municipal; levantar e manter dados, informações 
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CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: compete implemen-
tar, planos, programas e projetos, regulamentação, educação e 
operação do trânsito dos usuários das vias públicas nos limites 
do Município, estudar, planejar e promover medidas pertinentes 
à maior segurança e rendimento do sistema viário, através de 
regulamentação, proposição de obras, execução de sinalização, 
controle de trânsito de veículos e pedestres nas vias públicas e 
que passará a integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito para 
o exercício das competências estabelecias no Código de Trânsito 
Brasileiro.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: fazer e cumprir a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; planejar, pro-
jetar, regulamentar, operar e coordenar a execução da fiscalização 
do trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desen-
volvimento da circulação e da segurança de ciclistas; estabelecer, 
em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, as diretrizes 
para o policiamento ostensivo de trânsito; fiscalizar, autuar e apli-
car as penalidades e medidas administrativas cabíveis no exercício 
regular do poder de polícia administrativa de trânsito, aplicar as 
penalidades de advertência por escrito e multas por infrações de 
circulação, estacionamento, parada, por excesso de peso, dimen-
sões e lotação de veículo previsto no Código de Trânsito Brasilei-
ro, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 
fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro relativa à obra e eventos, aplicando as 
penalidades e arrecadando as multas nele previstas; planejar e 
coordenar o processo administrativo de notificação, de exercício 
da ampla defesa e do contraditório e de arrecadação de multas e 
taxas referentes à aplicação de penalidades por infrações de trân-
sito; planejar e coordenar a arrecadação de taxas para remoção 
e estadia de veículos e objetos, escolta de veículos de cargas, in-
terdições de vias e desvios de trânsito para obras e eventos e ou-
tros serviços a serem realizados no leito viário; fiscalizar e adotar 
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção e estadia 
de veículos, escolta de veículos de cargas e transporte de carga in-
divisível; planejar e implantar medidas para redução da circulação 
de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir 
a emissão global de poluentes; fiscalizar o nível de emissão de 
poluentes e resíduos produzidos pelos veículos automotores ou 
pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Art. 66 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, além de dar apoio às ações específicas 
de órgãos ambientais local, quando solicitado; elaborar, implantar 
e avaliar a execução do Plano Diretor de Operações de Trânsito, 
considerando os instrumentos adequados para o monitoramento 
técnico das condições de fluidez, de estacionamento e parada nas 
vias, as interferências negativas ocasionadas por veículos e obje-
tos quebrados, abandonados, acidentados, parados ou estaciona-
dos irregularmente, a prestação de socorros imediatos ao cidadão, 
registros de ocorrências em geral, resgate de vítimas, administra-
ção de condições adversas como alagamentos, chuvas torrenciais, 
deslizamento de barreiras, realização de atos públicos e passea-
tas, interdições de vias em geral e informações aos pedestres e 
condutores; integrar a operação e a fiscalização de trânsito com 
a fiscalização de transporte; implantar e coordenar as atividades 
relativas à exploração do sistema de estacionamento rotativo pago 
no sistema viário do Município; realizar levantamentos, análises, 
estudos e pesquisas visando ao desenvolvimento global do siste-
ma de estacionamento rotativo; orientar as atividades de planeja-
mento e estudos de alterações no sistema de transporte coletivo 
e individual de passageiros; coordenar a elaboração de projetos 
de criação, alteração ou extinção de serviços; analisar e dar pare-
cer técnico às solicitações da comunidade; planejar e coordenar 
o controle operacional do sistema de transporte coletivo; planejar 
e coordenar o controle operacional do sistema de táxi; coordenar 
o controle operacional dos sistemas de transportes especiais; de-
senvolver estudos visando à elaboração de planilhas de cálculo 
dos preços dos serviços de táxi e do transporte coletivo de pas-
sageiros; efetuar pesquisas, estudos e medidas de desempenho 
do sistema viário, bem como coletar dados estatísticos e elaborar 
estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; implantar, 

prestação de serviços urbanos no Município, de modo a solucionar 
os problemas existentes.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar o Plano de Desenvolvi-
mento Municipal, onde se inclui o Plano Diretor Municipal e os se-
tores organizados da comunidade; contribuir, coordenar e cumprir 
a formulação do plano de ação do Governo Municipal e os progra-
mas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; garantir a qualidade 
na prestação de serviços de acordo com as diretrizes de governo; 
estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria; estabelecer 
objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados 
a prazos e políticas para sua consecução; promover a integração 
com órgãos e entidades da administração pública e iniciativa pri-
vada, objetivando o cumprimento de atividades setoriais; plane-
jar, coordenar e fiscalizar a execução dos serviços de iluminação 
pública; promover e coordenar os serviços de necrópoles, feiras e 
mercados; planejar e disciplinar o uso, ocupação e parcelamento 
do solo, providenciar a elaboração de programas e projetos urba-
nísticos e de paisagismo; promover a implantação e atualização 
permanente do Plano Diretor Municipal e dos demais instrumentos 
necessários ao controle urbano do Município; promover ações de 
atendimento às comunidades; elaborar e submeter periodicamen-
te à apreciação e análise superior, relatório estatístico e gerencial 
das atividades desenvolvidas; e cumprir outras atividades, compa-
tíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚ-
BLICA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar, coordenar, 
supervisionar e fiscalizar os programas de sistema de limpeza ur-
bana do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: normatizar, monitorar, fiscalizar e 
avaliar a implementação da política de limpeza urbana no Muni-
cípio; planejar, coordenar e fiscalizar a execução de atividades de 
limpeza urbana do Município; planejar e organizar os serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo e limpeza 
de vias e logradouros públicos; elaborar o zoneamento do Mu-
nicípio, tendo em vista permitir a otimização das viaturas e dos 
serviços; administrar a operacionalização do aterro sanitário e da 
usina de reciclagem de resíduos sólidos; notificar os proprietários 
de lotes urbanos, de acordo com a legislação pertinente; elaborar 
estudos sobre o aproveitamento dos resíduos sólidos, bem como 
subprodutos; supervisionar os trabalhos de varredura e capina dos 
logradouros públicos, remoção e destinação de animais abando-
nados em vias públicas, remoção de entulhos e outros detritos, 
conservação e limpeza de todos os parques e jardins; fornecer 
dados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, 
para orientação e mobilização da população quanto às atividades 
de limpeza; coordenar, supervisionar e promover a execução da 
coleta regular, extraordinária ou especial do transporte do lixo des-
de os pontos de produção até os locais de destinação final; coor-
denar, supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços 
de limpeza pública e remoção de lixo, executados por empresas 
e por veículos alugados; controlar as empresas particulares, que 
transportam lixo e similares, que prestam serviço ao Município; 
elaborar e propor a programação periódica dos trabalhos de lim-
peza pública, verificando itinerários fixados para a coleta, limpeza 
pública e remoção do lixo; elaborar e submeter periodicamente à 
apreciação e análise superior, relatório estatístico e gerencial das 
atividades desenvolvidas; emitir parecer técnico e fornecer dados 
sobre equipamentos e materiais destinados à limpeza pública; e 
cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.
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logradouros públicos, para exploração comercial; e exercer outras 
atividades correlatas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar, coordenar a 
implantação, implementação e manutenção das atividades relacio-
nadas à agropecuária, aqüicultura e abastecimento no Município, 
a elaboração de planos e projetos para o desenvolvimento e apoio 
as atividades da agricultura.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar as ações que assegu-
rem a implementação e execução das diretrizes e políticas fixadas 
pela Administração Municipal na área agrícola; analisar os plei-
tos emanados das comunidades rurais do Município; elaborar e 
desenvolver programas e projetos para o setor, apoiando-se em 
políticas federais e estaduais, promovendo a integração entre es-
ses governos, o município e produtores rurais; definir e fiscalizar a 
aplicação dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento 
agropecuário, piscicultura e aqüicultura; elaborar normas e po-
líticas básicas para a realização de pesquisas nas comunidades 
rurais; promover intersetoriedade dos diversos Órgãos municipais, 
estaduais e federais para o desempenho de ações nas áreas de 
agropecuária, piscicultura e aquicola, visando o desenvolvimento 
sócio- econômico das comunidades envolvidas; promover reuni-
ões periódicas com a comunidade com vistas a elaboração de pro-
gramas que tenham por finalidade o aumento da produtividade, 
geração de emprego e renda no setor e diminuição do êxodo rural; 
e executar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: vinculado diretamen-
te à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agro-
pecuário têm por objetivo desenvolver a agropecuária no geral.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: promover o melhoramento dos 
rebanhos, abrangendo conhecimentos bioclimatológicos e genéti-
cos para produção de animais precoces, resistentes e de elevada 
produtividade; supervisionar e assessorar na inscrição de animais 
em sociedades de registro genealógico e em provas zootécnicas; 
formular, preparar, balancear e controlar a qualidade das rações 
para animais; desenvolver trabalhos de nutrição que envolvam 
conhecimentos bioquímicos e fisiológicos que visem melhorar a 
produção e produtividade dos animais; elaborar, orientar e admi-
nistrar a execução de projetos agropecuários na área de produ-
ção animal; supervisionar, planejar e executar pesquisas, visando 
gerar tecnologias e orientações à criação de animais; desenvol-
ver atividades de assistência técnica e extensão rural na área de 
produção animal; supervisionar, assessorar e executar exposições 
e feiras agropecuárias, julgamento de animais e implantação de 
parque de exposições; avaliar, classificar e tipificar carcaças; pla-
nejar e executar projetos de construções rurais específicos de 
produção animal; implantar e manejar pastagens envolvendo o 
preparo, adubação e conservação do solo; acompanhar, monitorar 
e fiscalizar as campanhas de vacinação e controles sanitários; pro-
mover campanhas para a educação sanitária animal e controle de 
zoonoses, em parceria com a vigilância sanitária; e realizar outras 
tarefas correlatas que lhe forem solicitadas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 

manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário em todo território do Município; 
aprovar a afixação de publicidade, legendas ou símbolos ao longo 
das vias sob a circunscrição do Município, determinando a retirada 
de qualquer elemento que prejudique a visibilidade e a segurança, 
com o ônus para quem o tenha colocado; articular-se com outros 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 
arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simpli-
ficação e à celeridade das transferências de veículos e de prontu-
ários dos condutores de uma para a outra unidade da Federação; 
promover e participar de projetos e programas de educação e 
segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pelo CONTRAN; propor e implantar políticas de educação para a 
segurança do trânsito, bem como articular-se com o órgão de edu-
cação da Prefeitura para o estabelecimento de coordenação edu-
cacional em matéria de trânsito; vistoriar veículos que necessitem 
de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos 
técnicos a serem observados para a circulação desses veículos; 
autorizar a utilização de vias municipais, sua interdição parcial ou 
total, permanente ou temporária, bem como estabelecer desvios 
ou alterações do tráfego de veículos e regulamentar velocidades 
superiores ou inferiores às estabelecidas no Código de Trânsito 
Brasileiro; regulamentar e fiscalizar as operações de carga e des-
carga de mercadoria; homologar as ondulações transversais nos 
termos do art. 334 do Código de Trânsito Brasileiro; cumprir outras 
atividades, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe 
forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 
DE POSTURAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: fazer cumprir a legis-
lação municipal de posturas (Código de Posturas), através da fis-
calização, orientação e aplicação das sanções determinadas pela 
legislação.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: fiscalizar a observância do cumpri-
mento das posturas municipais e da legislação municipal de postu-
ras na execução de atividades do comércio eventual e ambulante, 
orientando os munícipes, notificando e autuando irregularidades, 
realizando apreensões e aplicando outras sanções previstas na le-
gislação; organizar equipes de fiscalização através de rodízio e 
alternância de áreas de atuação, componentes e coordenação; 
instruir os processos de licenciamento das atividades do comércio 
ambulante e eventual; fiscalizar, vistoriar e coordenar o exercício 
do comércio ambulante e eventual; inspecionar e executar visto-
rias prévias para liberar a instalação e funcionamento mediante al-
varás para circos, parques de diversões, e outros eventos de diver-
são pública não legalizadas; vistoriar as feiras diversas; fiscalizar 
a utilização do passeio público por estabelecimentos comerciais, 
evitando a colocação de mesas e cadeiras no passeio; fiscalizar 
e coordenar os serviços de licenciamento e a colocação de ele-
mentos publicitários, como placas, cartazes, outdoor, entre ou-
tros; fiscalizar os serviços de propaganda sonora, de alto-falantes 
e outros meios de comunicação; fiscalizar o sossego público, lei do 
silêncio; determinar ações especiais de fiscalização de posturas; 
providenciar a realização de vistorias, por denúncias ou preven-
ção; fiscalizar, orientar, notificar e autuar irregularidades na ob-
servância da posturas municipais referentes a calçadas e terrenos 
baldios, publicidade nas vias e logradouros públicos, nos lugares 
de acesso ao público ou que, de qualquer modo, sejam audíveis 
ou visíveis ao público, colocação de materiais de construção, lixo, 
entulhos, máquinas, veículos e equipamentos de obras, utensílios 
e ferramentas em calçadas, vias e logradouros públicos; fiscalizar 
o despejo de materiais provenientes de desaterros, drenagem e 
demolições; fiscalizar trailer, bancas de jornal, quiosques e outras 
atividades econômicas localizadas em vias e logradouros públicos; 
fiscalizar, nos termos da legislação própria, a ocupação das vias e 
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coordenar e executar os projetos de fomento e divulgação do tu-
rismo do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: propor as diretrizes, oferecer sub-
sídios e contribuir para a formulação e implementação da políti-
ca de turismo de São Gabriel da Palha e de sua interação com 
as políticas de turismo do Estado; incentivar o desenvolvimento 
do turismo, com enfoque prioritário à captação, geração e apoio 
a eventos de interesse turístico; objetivar, no exercício de suas 
competências, o desenvolvimento e a promoção da atividade tu-
rística em São Gabriel da Palha sob a égide da sustentabilidade 
ambiental, social, econômica e cultural; fomentar a captação e a 
geração de eventos, nacionais e internacionais, no sentido de mi-
nimizar os efeitos da sazonalidade da atividade turística, promover 
a geração de empregos, renda e a redução das desigualdades 
regionais; viabilizar a formação e a captação dos profissionais que 
atuam na área de turismo, visando à melhoria da qualidade e 
da produtividade dos serviços prestados aos turistas; estimular a 
criação de comitês de turismo nos setores regionais de São Gabriel 
da Palha e nas administrações municipais da região do entorno; 
desenvolver atividades de conscientização turística junto à popu-
lação da região geo-turística de São Gabriel da Palha; auxiliar à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
em áreas, propagando e promovendo, junto às autoridades com-
petentes, atos e medidas necessárias à implantação e melhoria da 
Infra-estrutura e da prestação de serviços oferecidos aos turistas; 
formular alternativas de crescimento do setor e estabelecer obje-
tivos, metas e estratégias de curto, médio e longo prazos; realizar 
gestões com os Estados e Municípios da região geo-turística de 
São Gabriel da Palha, com a participação dos governos estadual 
e federal, com vistas ao planejamento e à implementação de po-
líticas comuns e harmônicas de desenvolvimento da indústria do 
turismo; elaborar e fazer cumprir o calendário anual de eventos 
turísticos do Município; executar os programas de atendimento e 
recepção a grupo de turistas e visitantes no Município; organizar 
reuniões com representantes de entidades locais e agentes de 
viagem visando discutir e colher sugestões para o incremento do 
turismo no Município, apoiar e viabilizar projetos e eventos; pro-
por a realização de seminários, congressos e encontros no Muni-
cípio; propor a instalação de postos de informações turísticas do 
Município; fornecer subsídios para a promoção e divulgação do 
Município; promover, em conjunto com a iniciativa privada, paco-
tes promocionais de viagens; interagir com iniciativa privada para 
implantação e ampliação de serviços turísticos; promover o de-
senvolvimento do turismo ecológico e agropecuário; cumprir ou-
tras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que 
lhe forem atribuídas; planejar, elaborar e coordenar a execução 
de projetos, estudos, pesquisas e levantamentos de dados ne-
cessários à formação e ao funcionamento do sistema de turismo; 
apresentar sugestões de projetos para o setor turístico do Municí-
pio; contribuir para o diagnóstico de necessidade de melhorias na 
qualidade da Infra-Estrutura oferecida ao turista no Município; su-
gerir e acompanhar a execução de campanhas publicitárias, com 
vistas à projeção do Município no âmbito nacional e internacional; 
subsidiar a elaboração de zoneamento turístico do Município, com 
indicações de áreas consideradas de interesse para a exploração 
de atividades vinculadas ao turismo, mantendo estas informações 
atualizadas e disponíveis para investimento públicos ou privado; 
executar projetos que viabilizem a inclusão do Município em even-
tos da área turística tais como congressos, convenções, seminá-
rios, feiras, encontros e outros eventos de interesse do Município; 
estabelecer e manter permanente contato com órgãos oficiais de 
turismo, público ou privados, com o objetivo de manter a Secre-
taria atualizada quanto aos planos, programas e normas de tu-
rismo vigentes; manter cadastro atualizado da oferta turística do 
Município, inclusive seus recursos naturais, estabelecimento de 
hospedagem e alimentação, áreas de lazer e recreação e demais 
equipamentos de natureza turística; providenciar a elaboração e 
acompanhar a execução de calendário anual de eventos turísti-
co; manter-se permanentemente informado e agendar todos os 
eventos turísticos de âmbito regional, nacional e internacional, vi-
sando a participação direta ou indireta de acordo com os objetivos 
da administração municipal; orientar, supervisionar e executar os 
projetos e programas de desenvolvimento de atividades esporti-
vas e de lazer; elaborar o calendário anual de eventos e acompa-
nhar a sua execução; coordenar programas e eventos esportivos 

e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIEN-
TE E CONTROLE AMBIENTAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: coordenar e executar 
as operações de controle ambiental, definidas na política municipal 
de meio ambiente e legislação complementar, planejando, coorde-
nando, avaliando e executando os procedimentos de licenciamen-
to, controle, monitoramento e fiscalização de atividades potencial 
ou efetivamente poluidoras e/ou degradadoras do ambiente, a 
elaboração de planos e projetos para o desenvolvimento e apoio 
às atividades de meio ambiente.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar as ações que assegu-
rem a implementação e execução das diretrizes e políticas fixadas 
pela Administração Municipal na área de meio ambiente; analisar 
os pleitos emanados das comunidades rurais do Município; elabo-
rar e desenvolver programas e projetos para o setor, apoiando-se 
em políticas federais e estaduais, promovendo a integração entre 
esses governos, o Município e produtores rurais; definir e fiscali-
zar a aplicação dos recursos financeiros destinados à preserva-
ção e recuperação do meio ambiente; elaborar normas e políticas 
básicas para a realização de pesquisas nas comunidades rurais; 
promover a intersetoriedade dos diversos órgãos municipais, esta-
duais e federais para o desempenho de ações nas áreas de meio 
ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável 
das comunidades envolvidas; promover reuniões periódicas com 
as comunidades com vistas a elaboração de programas que te-
nham por finalidade a preservação e recuperação do meio am-
biente, com manejo sustentável dos recursos naturais, geração de 
renda no setor e diminuição do êxodo rural; executar política de 
meio ambiente; e executar outras atividades correlatas e aquelas 
solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área ambiental, direito administrativo, di-
reito constitucional e direito ambiental, conhecimentos básicos de 
informática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: planejar, coordenar e 
formular a política de desenvolvimento econômico do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: agilizar e desburocratizar os pro-
cessos de instalação dos estabelecimentos comerciais e industriais; 
elaborar estudos e propostas prioritárias para a atração de novas 
empresas para o Município, fomentando a atração e implantação 
das mesmas; estabelecer e manter mecanismos de comunicação 
com o sistema SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI, SESI; criar meca-
nismos de apoio à implantação e ao desenvolvimento de projetos 
e investimentos; exercer a fiscalização e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas nos estabelecimentos econômicos, no 
que for pertinente; montar um sistema de informações gerenciais 
para os pequenos empreendedores; montar um sistema de qua-
lificação profissional e gerencial; desenvolver, em conjunto com 
as Secretarias afins, a metodologia do orçamento participativo; 
e cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas 
funções, que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVI-
MENTO DO TURISMO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: finalidade promover, 
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esportivas, com a participação da iniciativa privada; fomentar o 
desporto para pessoas portadoras de deficiência; elaborar o calen-
dário anual de eventos, bem como, acompanhar a execução dos 
mesmos; desenvolver e promover cursos, seminários e palestras; 
acompanhar e promover intercâmbio esportivo; analisar e ava-
liar projetos encaminhados pelas entidades; elaborar programas, 
priorizando as comunidades de baixa renda; planejar a obtenção 
de patrocinadores; elaborar previsão orçamentária de apoio aos 
movimentos comunitários ligados ao esporte; elaborar tabelas 
de jogos e providenciar sua realização; elaborar e acompanhar 
a execução de projetos esportivos; promover o desenvolvimento 
e acompanhar a evolução de escolinhas de esportes; encaminhar 
propostas de ações integradas com outros órgãos e entidades em 
área específica; e cumprir outras atividades compatíveis com a 
natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA 
E ATUÁRIA 

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: atua no Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais, juntamente com 
os membros da Diretoria Executiva.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: conceder os benefícios previdenci-
ários de que trata esta Lei; promover os reajustes dos benefícios 
na forma do disposto nesta Lei; administrar e controlar as ações 
administrativas do SÃO GABRIEL DA PALHA PREV; praticar os atos 
referentes à inscrição no cadastro de segurados ativos, inativos, 
dependentes e pensionistas, bem como à sua exclusão do mes-
mo cadastro; acompanhar e controlar a execução do plano de 
benefícios deste regime de previdência e do respectivo plano de 
custeio atuarial, assim como as respectivas reavaliações; gerir e 
elaborar a folha de pagamento dos benefícios; aprovar os cálculos 
atuarias; substituir o Diretor-Presidente nas ausências ou impedi-
mentos temporários, e demais atribuições previstas no Art. 59 da 
Lei Municipal n.º 1.324/2002.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: atua no Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais, juntamente com 
os membros da Diretoria Executiva. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar as ações referentes aos 
serviços gerais, administrativos e de patrimônio; praticar os atos 
de gestão orçamentária e de planejamento financeiro; controlar e 
disciplinar os recebimentos e pagamentos; acompanhar o fluxo de 
caixa do SÃO GABRIEL DA PALHA PREV, zelando pela sua solvabi-
lidade; coordenar e supervisionar os assuntos relacionados com a 
área contábil; avaliar a performance dos gestores das aplicações 
financeiras e investimentos; elaborar política e diretrizes de aplica-
ção e investimentos dos recursos financeiros, a ser submetido ao 
Conselho de Administração pela Diretoria Executiva; administrar 
os bens pertencentes ao SÃO GABRIEL DA PALHA PREV; adminis-
trar os recursos humanos e os serviços gerais, inclusive quando 
prestados por terceiros, e demais atribuições previstas no Art. 60 
da Lei Municipal n.º 1.324/2002.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

voltados para segmentos da população, como portadores de defi-
ciência física, idosos e comunidade de baixa renda; apoiar, direta 
ou indiretamente, atletas e agremiações esportivas de destaque, 
buscando a divulgação do esporte no Município; fazer a estimati-
va dos custos dos eventos esportivos e de lazer que o Município 
tenha interesse em promover ou participar; buscar a parceria dos 
Órgãos e entidades privadas, procurando patrocinadores para as 
promoções; incentivar e realizar campanhas educativas, quanto à 
importância da prática do esporte e do lazer e sobre a forma corre-
ta de utilização e conservação das áreas esportivas e recreativas; 
elaborar e manter cadastro atualizado das entidades do Município; 
manter atualizado em arquivo a relação das empresas promotoras 
de eventos, operadoras turísticas, agencias de viagens, locadoras 
de veículos, transportadoras e demais prestadoras de serviço tu-
rístico; e desempenhar outras atividades correlatas às suas atri-
buições e àquelas solicitadas pela chefia.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 2.º 
Grau Completo. Complementam a escolaridade formal conheci-
mentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática 
e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE E LA-
ZER

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: promover, coordenar 
e executar programas, projetos e atividades relacionadas ao es-
porte para a população do Município e desenvolver ações visando 
à integração dos diversos recursos da comunidade para a realiza-
ção de atividades de lazer e recreação para a população.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar o calendário anual de 
eventos, bem como acompanhar a execução dos mesmos; elabo-
rar e acompanhar a execução dos projetos de recreação e lazer 
dirigidos às várias faixas etárias; estimular o intercâmbio com en-
tidades organizadas; propor a instalação de equipamentos comu-
nitários de esporte, lazer e recreação que favoreçam e estimulem 
a integração da população; sugerir a criação e utilização de áreas 
de lazer para a comunidade; supervisionar os equipamentos es-
portivos, instalações e locais destinados à prática do esporte e 
lazer no Município; fiscalizar e orientar quanto à utilização das 
áreas esportivas e de lazer; solicitar, quando necessário, o conser-
to dos equipamentos recreativos; coordenar o uso das instalações 
das áreas recreativas conveniadas com o Município; incentivar e 
realizar campanhas educativas visando a utilização e conservação 
das áreas recreativas do Município; incentivar o uso das praças e 
parques, organizando a utilização da área recreativa; incentivar o 
uso dos centros de lazer por entidades organizadas, estimulando 
à prática esportiva; acompanhar a execução dos projetos esporti-
vos, recreativos e de lazer da Secretaria; gerenciar os contatos ce-
lebrados com o Município, referentes ao uso de áreas esportivas; 
promover, apoiar e incentivar ruas de lazer e atividades correla-
tas nas comunidades; desenvolver atividades recreativas voltadas 
para os idosos e os portadores de deficiências, em conjunto com 
a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento 
Social e Família; desenvolver e promover cursos, seminários e pa-
lestras; organizar atividades com a participação de pais e filhos; 
democratizar e possibilitar a participação de todos os munícipes 
nos programas desportivos estabelecidos; promover o desenvol-
vimento do nível técnico das representações municipais; estabe-
lecer programas de atividades para a preservação da saúde e da 
aptidão física; elaborar projetos para instalações desportivas racio-
nais e funcionais; promover cursos e treinamentos que propiciem 
a atualização e o aperfeiçoamento do pessoal técnico; elaborar 
planos para a prática do desporto em áreas naturais, priorizando 
a sua preservação; incentivar e propiciar pesquisas que possam 
contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do despor-
to; administrar praças, campos, ginásios e áreas de esportes em 
geral; promover o desporto educacional e amador; estimular a 
prática do desporto de participação; proteger e incentivar as ati-
vidades desportivas com identidade cultural; apoiar a capacitação 
de recursos humanos; apoiar os projetos de pesquisa, documen-
tação e informação relacionadas ao desporto; fomentar o desporto 
de rendimento (amador e profissional); criar e manter as praças 
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exercer outras atividades burocráticas e correlatas que lhe forem 
cometidas pela chefia imediata.. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO-LEGISLATIVO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o Gabine-
te do Prefeito a fim de elaborar e examinar minutas de portarias, 
decretos e projetos de leis; controlar os requerimentos, indicações 
e pedidos de informações encaminhados pelo Legislativo Munici-
pal; exercer o controle de projetos de leis, analisando-os e pro-
videnciando seu encaminhamento à Câmara Municipal; controlar 
prazos legais de resposta a indicações, requerimentos, convoca-
ções e projetos de leis enviados pelo Legislativo.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Controlar prazos legais de resposta 
a indicações, requerimentos, convocações e projetos de leis en-
viados pelo Legislativo; controlar prazos de apreciação, por parte 
da Câmara Municipal, de projetos em regime de urgência e de 
apreciação de vetos do Prefeito Municipal a projetos de leis e de 
demais obrigações do Legislativo para com o Executivo; dar forma 
final a decretos e projetos de leis; executar atividades de relação 
formal da Prefeitura com a Câmara Municipal; promover articula-
ções políticas de questões de interesse Municipal; manter relacio-
namento político com a Câmara Municipal; manter relacionamento 
com entidades políticas e outras esferas de governo; manter es-
treito relacionamento com a Assessoria Técnico-Legislativa; e de-
sempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO-SETORIAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o Núcleo 
de Tecnologia da Informação e Comunicação a fim de acompa-
nhar projetos e procedimentos técnicos, programas e atividades 
específicas e de interesse do Núcleo de Tecnologia da Informação 
e Comunicação.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Controlar prazos legais de resposta 
a indicações, requerimentos, convocações e projetos de leis en-
viados pelo Legislativo; controlar prazos de apreciação, por parte 
da Câmara Municipal, de projetos em regime de urgência e de 
apreciação de vetos do Prefeito Municipal a projetos de leis e de 
demais obrigações do Legislativo para com o Executivo; dar forma 
final a decretos e projetos de leis; executar atividades de relação 
formal da Prefeitura com a Câmara Municipal; promover articula-
ções políticas de questões de interesse Municipal; manter relacio-
namento político com a Câmara Municipal; manter relacionamento 
com entidades políticas e outras esferas de governo; manter es-
treito relacionamento com a Assessoria Técnico-Legislativa; e de-
sempenhar outras atividades correlatas e aquelas solicitadas pela 
chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR DE PROJETOS E PESQUISAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o Departa-
mento de Planejamento Econômico, Orçamento e Gestão a fim de 
coordenar o processo de discussões estratégicas para formulação 

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o Gabine-
te do Prefeito a fim de colaborar em estudos e pesquisas que 
tenham por objetivo o aprimoramento de normas de trabalho para 
o melhor desenvolvimento das atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Efetuar os serviços de digitação, 
expedição, processamento e tabulação de dados e relatórios dos 
serviços; organizar arquivos de processos; estudar e informar pro-
cessos que tratem de assuntos relacionados com a sua área de 
atuação, preparando os expedientes que se fizerem necessários; 
redigir correspondências administrativas; exercer atividades de re-
cepção e expedição de documentos; promover periodicamente, in-
ventários do material em estoque ou movimento; prestar informa-
ções ao público quanto ao andamento de expedientes; organizar, 
por orientação superior, coletânea de leis, regulamentos e normas 
relativas às atividades desenvolvidas; e executar outras tarefas 
semelhantes ou que lhe venham a ser atribuídas. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLI-
CAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar a Secre-
taria de Governo e Comunicação a fim de planejar e executar as 
atividades de cerimonial da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha; organizar entrevistas, conferências e debates para a divul-
gação de assuntos de interesse do Município; implementar o plano 
de estruturação da imagem institucional da Administração Muni-
cipal; colaborar no processo de desenvolvimento de campanhas 
da Administração Municipal, funcionando como elo entre as Se-
cretarias Municipais; executar a divulgação eletrônica dos planos 
e programas de trabalho da Administração Municipal via internet; 
realizar a cobertura jornalística de todas as áreas de atuação da 
Prefeitura, através de assessoramento jornalístico; elaborar diaria-
mente o resumo das principais notícias veiculadas na imprensa, 
de interesse do município, distribuindo às Secretarias Municipais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: preparar e executar a comunicação 
entre a Administração Municipal e seus servidores, através de in-
formativo interno e comunicados; estabelecer contatos com rádios 
da cidade e de outros municípios, com vista a divulgar matérias 
de interesse da municipalidade; executar a divulgação eletrônica 
dos planos e programas de trabalho da Administração Municipal 
via internet; realizar a cobertura jornalística de todas as áreas de 
atuação da Prefeitura, através de assessoramento jornalístico; ela-
borar diariamente o resumo das principais notícias veiculadas na 
imprensa, de interesse do município, distribuindo às Secretarias 
Municipais; desenvolver campanhas publicitárias de prestação de 
contas dos atos do Município; promover a produção de trabalhos 
gráficos, audiovisuais e pesquisas; fiscalizar o cumprimento das 
cláusulas de contrato com empresas de publicidade; coordenar os 
trabalhos de editoração de matérias, como folhetos e folders, soli-
citados pelas Secretarias Municipais; planejar e coordenar campa-
nhas de divulgação dos planos e programas de trabalho da Admi-
nistração Municipal, com vista a obter a colaboração da população 
nos empreendimentos a serem realizados; planejar e executar as 
atividades de cerimonial da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha; preparar a participação do Prefeito Municipal, do Vice-Pre-
feito ou de outros representantes do Executivo Municipal em ati-
vidades de cerimonial, em eventos promovidos por outros órgão e 
entidades; assessorar ao Prefeito Municipal nas recepções e visitas 
oficiais que envolvam protocolo e procedimento especiais; orientar 
o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e outras autoridades munici-
pais quanto à indumentária, atitudes e procedimentos protoco-
lares especiais; responder às correspondências sociais recebidas 
pelo Prefeito Municipal; adotar relações com público específico, 
através de congratulações, moções de louvor e pesar, controle e 
valorização de efemérides, datas, eventos regionais e nacionais; e 
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de contato entre a Unidade Municipal de Microcrédito e o agente 
financeiro BANESTES S/A no Município; ser o elemento articulador 
do provimento das ações de capacitação e assistência técnica aos 
tomadores de crédito quando demandadas pelo Agente de Crédi-
to; ser o intermediador entre a Unidade Municipal de Microcrédito 
- UMM e a Prefeitura Municipal a fim de assegurar o cumprimento 
das cláusulas do convênio para implantação do NOSSOCRÉDITO, 
garantindo as condições adequadas de seu funcionamento; parti-
cipar do Comitê de Crédito Municipal - CCM representando o Po-
der Executivo Municipal; exercer a função de Secretário Executivo 
nas reuniões do Comitê de Crédito Municipal, com direito a voto; 
confeccionar e guardar das atas das reuniões do Comitê de Cré-
dito; encaminhar as Autorizações de Financiamento e demais do-
cumentos necessários a formalização do contrato de empréstimo 
no Banestes; articular as ações de divulgação do NOSSOCRÉDITO 
no Município; e atender às solicitações de informações que forem 
formuladas pela Unidade Estadual de Microcrédito - UEM, em es-
pecial as estabelecidas no Sistema de Controle.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Implantar, supervisionar e opera-
cionalizar programas de micro-crédito; promover a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos através da inclusão social, me-
diante sua inserção produtiva no mercado de trabalho; promover 
parcerias com Órgãos estadual e federal para implementação de 
projetos de microcrédito; celebrar contratos e convênios necessá-
rios à operacionalização de programa de microcrédito; incremen-
tar economias locais pela geração de postos de trabalho e renda, 
através do fornecimento de crédito a empreendedores formais e 
informais de pequenos negócios; promover o planejamento e con-
trole das atividades fins; e cumprir outras atividades compatíveis 
com a natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: REGENTE DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, supervisio-
nar e executar atividades diretamente ligadas ao Departamento 
de Artes e Culturas a fim de planejar o ensino da música e promo-
vê-lo através de aulas; programar e realizar ensaios; E reger as 
apresentações da Banda de Música Municipal; escolher, juntamen-
te com o Secretário Municipal de Cultura, o repertório adequado 
para cada apresentação da Banda de Música Municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: controlar a disciplina dos instru-
mentistas, bem como a conservação dos instrumentos musicais 
e outros objetos pertencentes à Banda de Música Municipal; sus-
pender ou excluir instrumentistas, mediante autorização do Se-
cretário Municipal de Cultura, quando faltarem às aulas, ensaios e 
apresentações sem justificativa plausível ou, ainda, se praticarem 
atos de indisciplina; informar ao Secretário Municipal de Cultura 
as necessidades de aquisições de instrumentos musicais e outros 
materiais indispensáveis ao adequado funcionamento das aulas, 
ensaios e apresentações da Banda de Música Municipal, além das 
questões dos reparos dos equipamentos musicais; efetuar, anual-
mente, o inventário dos bens pertencentes ao Município de São 
Gabriel da Palha, encaminhando-o à Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo; promover o bom relacionamento entre os instru-
mentistas; informar ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo 
as atividades em andamento da Banda de Música Municipal e, 
quando necessário, os fatos que ultrapassem as suas competên-
cias; e responder pela carga e pela manutenção do instrumental e 
material diverso distribuído à banda de música.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE GOVERNO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

das políticas e definição dos projetos prioritários do governo; 
orientar e acompanhar o sistema de gerenciamento dos projetos 
prioritários do governo; promover eventos que favoreçam a inte-
gração dos vários Órgãos no processo de planejamento estraté-
gico; e acompanhar a movimentação de dotações orçamentárias, 
assim como de fundos especiais; planejamento.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar e orientar a execução de 
ações que estimulem a adoção da filosofia e de técnicas da quali-
dade em todos os níveis; elaborar análises técnicas que permitam 
a avaliação periódica e sistemática relativa a implementação, con-
secução dos objetivos e resultados das políticas setoriais; moni-
torar através de pesquisas, o nível de satisfação da população em 
relação às realizações da Prefeitura; participar da elaboração do 
plano global de capacitação dos servidores na área da qualidade 
e produtividade da gestão estratégica, em conjunto com a área 
afim; controlar a execução orçamentária em nível operacional; 
acompanhar a movimentação de dotações orçamentárias, assim 
como de fundos especiais; planejamento; e cumprir outras ativida-
des, compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem 
atribuídas. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: COORDENADOR DA CASA LAR.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar e orientar 
atividades diretamente ligadas ao Departamento de Gestão So-
cial a fim de discutir e avaliar, em conjunto com os Órgãos com-
petentes, os casos que envolvam atendimento junto às famílias; 
prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de po-
tencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; desenvolver programas de inclusão produtiva e 
projetos de enfrentamento da pobreza.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fornecer subsídios para a defini-
ção de políticas sociais da Secretaria; prestar esclarecimento e 
orientação à população em vulnerabilidade quanto aos recursos 
existentes na Administração Municipal e na comunidade, visando 
atender as suas necessidades materiais e psicossociais, bem como 
promover encaminhamento; promover a realização de registros 
dos atendimentos efetuados, objetivando o levantamento das de-
mandas, assim como elaborar estudos para subsidiar propostas 
de intervenção na tentativa de solucionar os problemas apresen-
tados; discutir e avaliar, em conjunto com os Órgãos competentes, 
os casos que envolvam atendimento junto às famílias; prevenir 
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialida-
des e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comu-
nitários; desenvolver programas de inclusão produtiva e projetos 
de enfrentamento da pobreza; mapear e organizar a rede sócio
-assistencial de proteção básica para agilizar o encaminhamento 
da população para as demais políticas públicas e sociais; oferecer 
ações sócio-educativas para crianças e adolescentes visando sua 
proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários; desenvolver ações de enfrentamento do abuso e da 
exploração sexual de crianças e adolescentes em âmbito municipal 
e ou regional; e apoiar e desenvolver serviços, programas e proje-
tos para idosos, inclusive acamados.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: DIRETOR DE CRÉDITO.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar e orientar 
atividades da Agência Nosso Crédito diretamente ligadas ao De-
partamento de Promoção Social a fim de coordenar e controlar 
as atividades da equipe de Agentes de Crédito; ser o elemento 
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quanto às necessidades detectadas para a viabilização da Infra-Es-
trutura para garantia do funcionamento dos programas/serviços 
afetos à sua Diretoria; emitir pareceres e documentos de sua com-
petência; supervisionar as equipes dos programas/serviços afetos 
à sua área de competência visando o cumprimento dos objetivos 
e diretrizes da política de assistência social; planejar, organizar 
e promover formação continuada das equipes em conformidade 
com as demandas identificadas no processo de supervisão; acom-
panhar e executar as deliberações dos Conselhos afetos à sua 
área de competência; representar a Fundação em Conselhos e Co-
missões, e em outros eventos e atividades afetas a sua diretoria, 
ou por delegação do Presidente; e desenvolver outras atividades 
afins, no âmbito de sua competência.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: AUXILIAR DE REGÊNCIA.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar e substi-
tuir o Regente na execução das atividades de ensaio, treinamento, 
controle de frequência, apresentação, conservação e manutenção 
dos instrumentos, com as seguintes atribuições.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Conhecer a linguagem musical, 
perceber auditivamente os elementos musicais e ser capaz de re-
presentá-los graficamente utilizando os símbolos convencionais, 
conhecer as peculiaridades sonoras e características dos instru-
mentos musicais componentes da banda, conhecer técnicas de 
gesto da regência musical, assessorar na definição de repertório, 
auxiliar no planejamento dos ensaios, realizar a regência e demais 
atribuições conferidas ao regente, quando do seu impedimento, 
salvo os casos que envolvam decisões específicas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar as Se-
cretarias Municipais de Administração; Planejamento; Finanças; 
Assistência, Trabalho, Desenvolvimento Social e Família; Saúde; 
Educação; Obras e Desenvolvimento Urbano; Serviços Urbanos e 
Transportes; Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Agro-
pecuário e Cultura e Arte a fim de efetuar as atividades de asses-
soramento, acompanhamento e serviços técnicos administrativos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Assessorar na elaboração e pre-
paração de documentos, responsabilizando-se pelo seu registro 
e envio; assessorar no controle, registro e na conservação de 
documentos, organizando o arquivo e assessorando, sempre que 
necessário, as consultas para o bom andamento das atividades; 
assessorar no acompanhamento dos tramites dos processos espe-
cíficos de sua área de atuação, mantendo a chefia imediata infor-
mada e, quando autorizado, adotar providências de interesse do 
Executivo Municipal para solução dos problemas; interpretar Leis, 
Decretos, Normas, Portarias, Circulares, Regulamentos e Instru-
ções de interesse do Executivo Municipal para divulgação, aplica-
ção e assessoramento; assessorar a chefia imediata na tomada de 
providências relativas ao controle de estoques de materiais e equi-
pamentos, objetivando sua reposição para atender as atividades 
de sua área de atuação; assessorar a chefia imediata na progra-
mação do atendimento ao público interno e externo que procura o 
seu órgão de atuação; e desempenhar outras atividades correlatas 
as suas atribuições e aquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar a Secreta-
ria Municipal de Governo e Comunicação a fim acompanhamento, 
assistência técnica e auxiliar na elaboração e execução de projetos 
e serviços técnicos administrativos e a assessoria técnica na elabo-
ração e preparação de documentos;

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Assessorar no controle, registro e 
na conservação de documentos, organizando o arquivo e asses-
sorando, sempre que necessário, as consultas para o bom an-
damento das atividades; acompanhar a elaboração dos projetos 
complementares, visando a perfeita compatibilização dos mes-
mos; interpretar leis, decretos, normas, portarias, circulares, re-
gulamentos e instruções de interesse do Executivo Municipal para 
divulgação, aplicação e assessoramento; assessorar no acompa-
nhamento dos trâmites dos processos específicos de sua área de 
atuação, mantendo a chefia imediata informada e, quando auto-
rizado, adotar providências de interesse do Executivo Municipal 
para solução dos problemas; e desempenhar com eficiência e pro-
bidade outras atividades correlatas as suas atribuições e aquelas 
solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: AGENTE DE CRÉDITO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar ao Diretor 
de Crédito da Agência Nosso Crédito a fim de recepção, informa-
ção e orientação, ao público objetivo, sobre os critérios de finan-
ciamento do Programa NOSSOCRÉDITO.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: “busca ativa” do cliente, em inte-
ração com os demais programas de geração de trabalho e renda 
do Município; checagem do cadastro do cliente e avalista; visita 
técnica para elaboração do cadastro socioeconômico do cliente; 
emissão de parecer técnico e apresentação do parecer técnico ao 
Comitê de Crédito Municipal, com a “ solicitação do financiamen-
to”; arquivamento das solicitações de crédito, documentos cadas-
trais dos clientes e autorizações de liberação dos financiamentos; 
supervisão na aplicação dos recursos liberados, acompanhamen-
to do vencimento das prestações e da quitação dos empréstimos 
concedidos, realização da cobrança amigável; identificação da 
necessidade de assistência técnica dos clientes e recomendações 
de capacitação ao Coordenador da Unidade Municipal de Micro-
crédito - UMM; operação do sistema de controle, com digitação 
dos dados, emissão e envio dos relatórios à Unidade Estadual de 
Microcrédito - UEM, conforme orientação recebida; e outras ativi-
dades relacionadas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: COORDENADOR SOCIAL.

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar a Proteção 
Social vinculada ao Departamento de Gestão Social a fim de de-
finir e identificar, os atendimentos sociais oriundos dos serviços 
de emergência, bem como suporte da Proteção Básica e Proteção 
Social.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Planejar, executar, monitorar e 
avaliar os serviços sócio-assistenciais de proteção social especial 
da assistência social; acompanhar a elaboração do Plano Municipal 
de Assistência Social; exercer a coordenação geral dos assuntos 
referentes às ações de proteção social básica e proteção social es-
pecial de média e alta complexidade; elaborar relatórios periódicos 
sobre os programas/serviços de sua área de competência; desen-
volver ações de proteção social especial de forma integrada com 
as demais Diretorias, com a Rede Socio-assistencial, bem como 
com as demais políticas sociais; informar a Diretoria Administrativa 
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serem reformados ou edificados; elaborar e analisar anteprojetos 
e projetos executivos de arquitetura, de acordo com programas 
pré-estabelecidos pelos órgãos afins, observando o Plano Diretor 
Municipal, o Código Municipal de Obras e as legislações federais, 
estaduais e municipais; acompanhar a elaboração dos projetos 
complementares, visando à perfeita compatibilização dos mes-
mos; acompanhar a execução das obras, solucionando os proble-
mas referentes aos projetos; analisar projetos básicos e arquitetô-
nicos desenvolvidos pela Secretaria ou contratados; supervisionar 
a compatibilização dos projetos arquitetônicos; elaborar e desen-
volver detalhes padrão; orientar na elaboração de projetos básicos 
e arquitetônicos, fornecendo os programas e diretrizes traçadas 
pelas Secretarias competentes; elaborar projetos complementares 
estrutural, hidrossanitário, elétrico, telefônico, acústico, incêndio e 
outros; elaborar anteprojetos e projetos executivos de drenagem 
e pavimentação; acompanhar a elaboração dos projetos viários 
contratados; acompanhar a execução das obras, solucionando 
problemas referentes aos projetos de drenagem, de pavimenta-
ção e outros.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente re-
gistrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior 
em Engenharia ou Arquitetura, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no 
respectivo Conselho de Classe.

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Acompanhar e fisca-
lizar as atividades relacionadas à execução de obras públicas e 
particulares quanto a projetos e alvarás.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Fornecer alinhamento e nivela-
mento do logradouro aos lotes; supervisionar a demarcação de 
logradouros públicos; providenciar a realização de vistorias, por 
denúncias ou prevenção; aprovar ou negar, por descumprimento 
à legislação vigente, pedidos de licença ou autorização para cons-
trução de edificação; promover a emissão de laudo de avaliação 
de construção para efeito de cobrança de impostos; supervisionar 
a realização de vistorias nas edificações, verificando sua compati-
bilização com o projeto aprovado; conceder, negar e caçar licença 
para execução de obras conforme o caso; lavrar as notificações 
e autos de infração pelo não cumprimento aos dispositivos legais 
vigentes; exercer a fiscalização preventiva para identificar e impe-
dir construções e loteamentos clandestinos; executar os levanta-
mentos cadastrais necessários à elaboração de certidão detalhada 
de imóveis, quando solicitado pelo órgão competente; analisar o 
cumprimento da legislação pertinente e diretrizes urbanísticas fi-
xadas pelo Departamento de Engenharia  e aprovar projetos de 
parcelamento do solo; analisar plantas de situação dos projetos de 
arquitetura; analisar os projetos de forma a subsidiar a implanta-
ção de posteamento público; fornecer altura limite de edificações 
em relação ao gabarito da obra, conforme legislação vigente; es-
tabelecer padrão de qualidade quanto a execução das atividades; 
orientar a implantação de vias de acordo com o plano de urbani-
zação e o Plano Diretor Municipal em vigor; coordenar os serviços 
de elaboração dos levantamentos topográficos e planialtimétricos 
e respectivos cálculos e desenhos; supervisionar a demarcação 
de logradouros públicos; acompanhar a implantação das obras de 
Infra-estrutura de novos levantamentos; providenciar e coordenar 
a elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais neces-
sários ao desenvolvimento das atividades, metas, programas e 
projetos no âmbito da Secretaria, bem como das demais Unidades 
Administrativas da Prefeitura Municipal da São Gabriel da Palha, 
quando necessário.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJE-
TOS, HABITE-SE E CERTIDÕES

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO E CONSER-
VAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Acompanhar e fisca-
lizar as atividades relacionadas à execução de obras e serviços 
de engenharia sob a responsabilidade do Departamento de Obras 
Públicas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: fornecer os dados necessários à 
formalização dos contratos de obras públicas municipais a serem 
executados por terceiros, sob regime de administração indireta, 
quando solicitado pelo órgão competente; fiscalizar a execução 
das obras municipais executadas por terceiros, sob regime de con-
tratação, à luz dos projetos e contratos, notificando e registrando 
as infrações e irregularidades contratuais constatadas, lavrando os 
respectivos autos e encaminhando-os ao órgão hierárquico ime-
diatamente superior; realizar o acompanhamento físico-financeiro 
das obras contratadas, controlando, conferindo e registrando to-
das as medições efetuadas e pagas; elaborar memória de cálculo 
e planilhas para a liberação da medição dos serviços executados 
nas obras, observando as disposições contratuais pertinentes; 
conferir as planilhas de medição, verificando sua finalidade com o 
contrato; fiscalizar a observância das disposições contratuais das 
obras públicas, executadas por terceiros quanto às especificações 
técnicas, prazos e pagamentos; elaborar e manter atualizado em 
“diário de obras” para cada contrato, todas as ocorrências e co-
municados entre a Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas e 
as empresas contratadas, relativo à execução das obras; controlar 
prazo de execução das obras, os vencimentos dos contratos e os 
aditivos das obras; elaborar avaliações de desempenho e relatórios 
mensais das empresas contratadas, com a finalidade de aprimorar 
os padrões de execução e a qualidade técnica das obras; promo-
ver reuniões periódicas com os fiscais de obras com a finalidade 
de avaliar o desempenho das metas estabelecidas, para a reali-
zação de uma fiscalização eficaz e segura; manter procedimentos 
de controle dos materiais indispensáveis à execução das obras 
respondendo pela especificação, requisição, guarda e aplicação 
adequada e racional dos mesmos, visando garantir uma relação 
custo-benefício favorável ao Município; manter contato perma-
nente com os órgãos da administração municipal solicitantes das 
obras de manutenção e reparos, com a finalidade de racionalizar 
e priorizar o atendimento requerido por estes órgãos; elaborar e 
remeter mensalmente ao Departamento de Obras Públicas e ao 
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, rela-
tório gerencial das atividades realizadas, considerando as obras 
executadas, as quantidades de materiais aplicados e os recursos 
de equipamentos, veículos e máquinas disponibilizados, de forma 
a auxiliar a tomada de decisões.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E FISCALI-
ZAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, elaborar 
projetos de engenharia de obras públicas e supervisionar projetos 
especiais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar projetos executivos; ela-
borar cronogramas físico-financeiro-orçamentários das obras; au-
xiliar no processo de licitação de projetos; coordenar a elaboração 
de projetos e dar-lhes aprovação; controlar o cadastro de plantas 
de obras públicas; promover, em caráter preventivo, o estudo e 
definição dos condicionamentos geológicos, geotécnicos e am-
bientais das catástrofes que atingem a cidade; promover o desen-
volvimento e/ou a contratação, através dos órgãos competentes, 
de projetos de contenção de encostas; promover a fiscalização 
dos projetos de contenções de encostas em execução; solicitar 
levantamentos planialtimétrico e/ou arquitetônicos de imóveis a 
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ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, coordenar, 
supervisionar e fiscalizar os programas de sistema de limpeza ur-
bana do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:monitorar, fiscalizar e avaliar a im-
plementação da política de limpeza urbana no Município; planejar, 
coordenar e fiscalizar a execução de atividades de limpeza urbana 
do Município;  planejar e organizar os serviços de coleta, transpor-
te, tratamento e disposição final do lixo e limpeza de vias e logra-
douros públicos; elaborar o zoneamento do Município, tendo em 
vista permitir a otimização das viaturas e dos serviços; administrar 
a operacionalização do aterro sanitário e da usina de reciclagem 
de resíduos sólidos; notificar os proprietários de lotes urbanos, 
de acordo com a legislação pertinente; elaborar estudos sobre 
o aproveitamento dos resíduos sólidos, bem como subprodutos; 
supervisionar os trabalhos de varredura e capina dos logradouros 
públicos, remoção e destinação de animais abandonados em vias 
públicas, remoção de entulhos e outros detritos, conservação e 
limpeza de todos os parques e jardins; fornecer dados à Secreta-
ria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, para orientação 
e mobilização da população quanto às atividades de limpeza; co-
ordenar, supervisionar e promover a execução da coleta regular, 
extraordinária ou especial do transporte do lixo desde os pontos 
de produção até os locais de destinação final; coordenar, super-
visionar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza 
pública e remoção de lixo, executados por empresas e por veícu-
los alugados; controlar as empresas particulares, que transpor-
tam lixo e similares, que prestam serviço ao Município; elaborar e 
propor a programação periódica dos trabalhos de limpeza pública, 
verificando itinerários fixados para a coleta, limpeza pública e re-
moção do lixo; elaborar e submeter periodicamente à apreciação 
e análise superior, relatório estatístico e gerencial das atividades 
desenvolvidas; emitir parecer técnico e fornecer dados sobre equi-
pamentos e materiais destinados à limpeza pública.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar a abertu-
ra, conservação, manutenção e recuperação das estradas munici-
pais e os serviços de manutenção preventiva e corretiva.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: assessorar a abertura, conservação 
e recuperação das estradas vicinais, ramais, rurais e secundárias, 
incluindo ruas e avenidas não pavimentadas em todo o Município; 
gerenciar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos, máquinas e equipamentos próprios, permitindo, 
a um custo compatível, sua disponibilidade e usabilidade; efetuar 
o controle de abastecimento da frota de veículos do Município; 
assessorar o abastecimento de combustível e lubrificante no cam-
po, permitindo um menor tempo de paralisação do equipamento; 
assessorar a construção e manutenção de pontes e bueiros.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUI-
NAS E VEÍCULOS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o uso ra-
cional dos veículos leves, caminhões e equipamentos pesados e 
correlatos pertencentes ao Município, promovendo sua regular 
manutenção, conserto e conservação da frota.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: assessorar os serviços de lavagem, 
polimento e lubrificação dos veículos e máquinas na periodicidade 
recomendada tecnicamente; executar vistorias nos veículos, má-
quinas e equipamentos; manter e preservar critérios de qualidade 

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a aprova-
ção de projetos arquitetônicos, de acordo com a legislação vigente 
e a emissão de pareceres referentes aos projetos de construção 
e regularização de obras, avaliar os imóveis construídos e emitir 
parecer quanto à utilização dos mesmos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:analisar projetos arquitetônicos de 
edificações para emissão de alvarás de construção ou para can-
celamento dos mesmos, quanto for o caso; programar, organizar, 
dirigir e supervisionar as atividades de controle urbanístico de na-
tureza preventiva, por meio de exame de pedidos de licença de 
construção, bem como pela emissão de orientações técnicas aos 
órgãos da Prefeitura e ao público em geral; providenciar a ins-
trução dos processos de licenciamento de obras e de edificação 
no que concerne aos aspectos regulamentados pelo Plano Diretor 
Municipal e pela legislação municipal; coordenar os serviços de 
elaboração dos levantamentos topográficos e planialtimétricos e 
respectivos cálculos e desenhos; fornecer alinhamento e nivela-
mento do logradouro aos lotes; supervisionar a demarcação de 
logradouros públicos; acompanhar a implantação das obras de 
infra-estrutura de novos loteamentos; providenciar e coordenar 
a elaboração de levantamentos topográficos e cadastrais neces-
sários ao desenvolvimento das atividades, metas, programas e 
projetos no âmbito da Secretaria, bem como das demais unidades 
administrativas da Prefeitura, quando necessário; providenciar a 
realização de vistorias, por denúncias ou prevenção; proceder ao 
cancelamento e/ou prorrogação do prazo de alvarás; proceder a 
emissão de certificados de conclusão de obras; aprovar ou negar, 
por descumprimento à legislação vigente, pedidos de licença ou 
autorização para construção de edificação; conceder, negar e cas-
sar licença para execução de obras, conforme o caso; promover o 
recebimento, anotações nos processos e a comunicação de inícios 
de obra, efetuando as respectivas vistorias para efeito de conces-
são de habite-se; supervisionar a realização de vistorias nas edifi-
cações, verificando sua compatibilização com o projeto aprovado; 
promover a emissão de laudo de avaliação de construção para 
efeito de cobrança de impostos; promover a emissão de certidões 
sobre os demais assuntos inerentes à obra; supervisionar a emis-
são de certidões a aspectos urbanísticos das edificações; propor a 
demolição de obras clandestinas; fornecer, às áreas afins, informa-
ções de sua área de competência necessária à atualização do ca-
dastro técnico imobiliário; arbitrar multas em conformidades com 
a legislação competente; supervisionar a fiscalização das obras 
quanto a projetos e alvarás; fornecer dados subsidiários para a 
emissão de relatórios de fiscalização; manter cadastro de autu-
ações para apuração de reincidência, bem como para o planeja-
mento e programação de serviços; avaliar os imóveis construídos, 
visando a fixação e/ou revisão, através dos órgãos próprios desta 
municipalidade, dos tributos municipais devidos; analisar projetos 
arquitetônicos de edificações, para emissão de alvarás de cons-
trução ou para cancelamento dos mesmos, quando for o caso; 
providenciar a instrução dos processos de licenciamento de obras 
e de edificação no que concerne aos aspectos regulamentados 
pelo Plano Diretor Municipal e pela legislação municipal; promo-
ver o recebimento, anotações nos processos e a comunicação de 
inícios de obras, efetuando as respectivas vistorias para efeito de 
concessão de habite-se; elaborar e remeter mensalmente ao De-
partamento de Obras Públicas, relatório gerencial das atividades 
realizadas, considerando as obras executadas, de forma a auxiliar 
a tomada de decisões; supervisionar a realização de vistorias nas 
edificações, verificando sua compatibilização com o projeto apro-
vado; emitir parecer quanto à área útil de construção, para efeito 
de cálculo e cobrança da taxa municipal devida; colaborar com 
outros órgãos desta municipalidade na elaboração do mapa ne-
cessário à revisão dos valores venais das propriedades imobiliárias 
existentes; avaliar os imóveis em processo de alienação e emitir o 
respectivo parecer.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais
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controlar todos os expedientes relativos aos atos oficiais do Prefei-
to Municipal; distribuir, controlar, registrar e arquivar a correspon-
dência expedida e recebida; selecionar informações sobre leis e 
projetos Legislativos federais, estaduais e municipais de interesse 
da prefeitura; manter atualizada a legislação e todo e qualquer 
assunto de natureza jurídica de interesse do Município; receber, 
conferir, classificar, codificar, conservar e guardar livros e revistas 
e outros documentos de interesse da Procuradoria Geral; controlar 
prazos judiciais.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E ARQUIVO 
DE PROCESSOS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o controle 
e conservação dos documentos do Departamento de Contabilida-
de.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: montar um sistema de controle de 
arquivo e acompanhamento de processos; conferir os documentos 
pertinentes aos processos para posterior arquivamento; organi-
zar e manter arquivo da documentação contábil e dos processos 
pagos no exercício atual e anterior; implementar ações preventi-
vas que assegurem a correta utilização dos processos arquivados; 
controlar através de mecanismo interno a tramitação de processos 
arquivados, quando solicitado; desarquivar processos atendendo 
solicitação do coordenador contábil; receber e conferir os proces-
sos para arquivamento; preparar microfilmagem de documentos 
e/ou enviá-los ao Arquivo Público, nos termos da tabela de tem-
poralidade de documentos.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:ENCARREGADO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA FAR-
MACÊUTICA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o plane-
jamento, execução, avaliação, controle e gerenciamento das ati-
vidades de assistência farmacêutica e supervisionar a distribuição 
de medicamentos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Elaborar e acompanhar o Plano 
Municipal de Assistência Farmacêutica; padronizar os medicamen-
tos; estabelecer mecanismos de acompanhamento; planejar, or-
ganizar, coordenar, executar e avaliar a assistência farmacêutica 
prestada aos munícipes; despachar medicamentos e materiais 
médico-odontológicos, garantindo abastecimento das unidades, 
controlando o estoque e mantendo estudo atualizado de consu-
mo por unidade; elaborar mapas de consumo de medicamentos e 
materiais médico-odontológicos; preparar relatórios de consumo 
de psicotrópicos e enviar aos Órgãos competentes; solicitar com-
pra, receber, conferir, controlar e distribuir medicamentos, através 
da disposição dos mesmos aos programas de saúde, às unida-
des e à população, através da farmácia central; controlar prazos 
de validade de medicamentos e materiais medico-odontológicos, 
promovendo trocas, permutas e substituições, objetivando a oti-
mização e redução de perdas; prestar orientação farmacológica 
ao corpo medico-odontológico e de enfermagem; realizar estudo 
de validade de implementação de farmácia de manipulação de 
medicamentos fototerápicos e homeopáticos; elaborar relatório 
mensal e anual do setor, de acordo com a programação anual e 
a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas esferas de 
governo; participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, 
colaborando com o gestor municipal na programação e execução 
das políticas de saúde; responsabilizar-se pelo cumprimento das 
metas e indicadores pactuados nas três esferas de governo, no 

e prazo dos serviços executados, dentro das normas e orientações 
recebidas; executar modificações ou adaptações nos veículos, má-
quinas e equipamentos; controlar as falhas encontradas nos com-
ponentes mecânicos dos veículos e máquinas da frota, conforme 
informações dos motoristas e operadores, analisando a causa e 
elaborando relatórios técnicos; efetuar serviços de manutenção 
mecânica da frota municipal, substituindo peças defeituosas, veri-
ficando as condições de uso das máquinas e dos veículos oficiais 
e elaborando relatórios técnicos descrevendo os serviços realiza-
dos; efetuar serviços de funilaria na frota municipal, recuperan-
do partes da lataria, efetuando serviços de pintura e elaborando 
relatórios técnicos descrevendo os serviços realizados; efetuar o 
recebimento e o armazenamento de materiais de consumo e per-
manente sob sua responsabilidade; controlar os níveis de estoque 
de material mecânico, hidráulico, de lanternagem e pintura, pneu-
mático e de uniforme; assegurar a exatidão quanto ao controle 
de peças; zelar para que os itens em estoque sejam guardados 
com segurança em seus locais de armazenamento; verificar a ne-
cessidade de compras imediatas; controlar materiais inservíveis, 
decidindo sobre seu sucateamento.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar a execu-
ção dos planos e projetos para o desenvolvimento e apoio às ati-
vidades agrícolas do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: promover levantamento das ne-
cessidades da população rural do município para possíveis aten-
dimentos, dentro das possibilidades da Administração Municipal; 
despertar a nível de comunidade, o senso de participação e coope-
ração da população rural do município; promover a integração das 
atividades rurais existentes com os programas e projetos elabo-
rados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário; planejar e organizar em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a implantação de hortos, hor-
tas e pomares escolares com a participação das comunidades; 
elaborar projetos, em conjunto com os Órgãos estaduais e fede-
rais, com vista à captação de recursos, objetivando a melhoria 
da população do Município e buscando oportunidades de desen-
volvimento sustentável, sobretudo no que se refere aos aspectos 
ambientais; participar de decisões que envolvam a área rural, tais 
como: delimitação de perímetro rural, aprovação de loteamento 
em área rural e outros da área; desenvolver programas e projetos, 
visando um atendimento satisfatório e igualitário em todo territó-
rio rural do Município; buscar recursos para a manutenção da es-
trutura física e funcionamento de viveiros municipais; desenvolver, 
em conjunto com as Secretarias Municipais projetos sociais que 
utilizem as instalações físicas dos viveiros e hortões municipais; 
promover reuniões setoriais para que, de posse das informações 
levantadas, elabore um planejamento pautado na realidade e na 
necessidade das comunidades envolvidas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATI-
VO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o desen-
volvimento das atividades inerentes à área de administração geral 
da Procuradoria Geral do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Registrar e controlar os proces-
sos em tramitação na Procuradoria Geral; redigir e preparar toda 
a correspondência da Procuradoria Geral; elaborar, registrar e 
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conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:ENCARREGADO SETOR AVALIAÇÃO E VERIFICA-
ÇÃO ESCOLAR

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar a organi-
zação e execução dos serviços de escrituração, do levantamento 
de dados, de documentação e arquivo escolar e do fluxo de docu-
mentos e informações necessários aos processos administrativos 
e pedagógicos das Unidades Escolares.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar, organizar e responder 
pelo expediente, pela escrituração e documentação; manter atua-
lizados os registros de mapas e frequência dos alunos; comunicar 
à coordenação pedagógica os casos de alunos que necessitam de 
regularizar sua vida escolar, seja quanto à falta de documenta-
ção, necessidade de complementação curricular e outros aspectos 
pertinentes, observados os prazos estabelecidos pela legislação 
em vigor; organizar e orientar a escrituração do diário de classe; 
responsabilizar-se pela incineração de documentos, juntamen-
te com os diretores das unidades escolares; manter os arquivos 
organizados, de modo a segurar a apresentação dos documen-
tos; controlar a entrada e saída da documentação relativa aos 
encargos de sua responsabilidade, zelando pela boa organização 
e arquivamento; organizar os serviços do setor, concentrando nele 
toda escrituração escolar dos estabelecimentos de ensino, zelan-
do pela segurança e autenticidade da documentação; manter-se 
atualizado quanto à legislação vigente relativa ao ensino e à es-
cola; atender ao público em assuntos referentes à documentação 
escolar e outras informações; manter atualizada a documentação 
das escolas; fornecer dados e informações da organização admi-
nistrativa e didática; apresentar informações de avaliação quanto 
ao rendimento escolar; organizar e manter atualizados dados para 
acompanhamento da vida escolar dos alunos com base no pro-
cesso ensino-aprendizagem, bem como dados referentes ao corpo 
docente.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: SERVIÇOS DE ANÁLISE E CONTROLE DE PESSOAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar as ativida-
des relativas ao servidor municipal quanto ao cadastro e movi-
mentação, concessão de direitos e vantagens.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: identificar, no quadro geral da Ad-
ministração Municipal, trabalhadores com necessidade de apoio 
institucional para retomar o bom desempenho de suas atividades 
no trabalho e sua integração na sociedade; orientar e elaborar a 
escala de férias e encarregar-se dos expedientes relativos a estas, 
principalmente no que se refere a proibir o acúmulo de férias do 
pessoal e a adequação da escala às necessidades de trabalho de 
cada setor; prover o servidor do suporte necessário para atra-
vessar problemas críticos de ordem biológica, psíquica, social e 
profissional que venham a refletir na perda de produção diária ou 
desqualificação do relacionamento interpessoal no ambiente de 
trabalho; prover a qualidade de vida do trabalhador municipal, in-
teragindo junto ao setor competente no desempenho e execução 
de programas de orientação sobre doenças crônicas, prevenção 
ao abuso de álcool e outras substâncias químicas, valorização da 
imagem do trabalhador, promoção à saúde postural e outras; fazer 
uso contínuo da intersetoriedade para o desenvolvimento de suas 
ações; proceder e controlar a movimentação de pessoal, contro-
le de lotação, assiduidade, férias, extensão de jornada e outros 
expedientes; coordenar as atividades relacionadas a avaliação de 
cargos e desempenho de servidores, fornecendo subsídios neces-
sários ao desenvolvimento dos trabalhos; elaborar periodicamen-
te relatórios sobre a posição de servidores lotados em cada área 
da administração pública; controlar a quantidade de servidores 

que se refere ao setor.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ENCARREGADO DE SETOR DE APOIO CONTÁBIL 
FINANCEIRO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o contro-
le dos recursos financeiros, orçamentários e extra-orçamentários, 
administrando os pagamentos a fornecedores e terceiros presta-
dores de serviços.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Realizar o Planejamento Municipal 
da Saúde, relatório de gestão, avaliação financeira e participação 
no Plano Plurianual - PPA; planejamento das ações pertinentes e 
realização de auditorias da Secretaria Municipal de Saúde; manter 
atualizado o fluxo de caixa, de modo a poder informar perma-
nentemente a situação financeira da Secretaria; acompanhar e 
conferir os recebimentos de recursos advindos das três esferas go-
vernamentais; manter-se frequentes contatos com agências ban-
cárias com a finalidade de acompanhar a movimentação financeira 
da Secretaria; promover um bom fluxo de informações gerenciais 
para o Secretário Municipal de Saúde; coordenar a execução das 
atividades relacionadas com os serviços de tesouraria da Secreta-
ria Municipal de Saúde; coordenar o fornecimento de suprimentos 
de recursos financeiros dos diversos setores da Secretaria; emitir 
cheques e requisição de talonários, juntamente com o Secretário, 
oriundos de suprimentos de fundos.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: ENCARREGADO DE SETOR DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar a avalia-
ção, controle e distribuição da merenda escolar do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: desenvolver pesquisas de produtos 
e gêneros alimentícios a serem utilizados nos serviços de alimen-
tação escolar, considerando qualidade, valor nutricional, sazonali-
dade e custo; processar e acompanhar a obtenção de gêneros ali-
mentícios e produtos necessários ao fornecimento de alimentação 
escolar; escolher gêneros alimentícios e estabelecer critérios nu-
tricionais e de saúde; providenciar a aquisição de gêneros alimen-
tícios; efetuar o controle da qualidade dos gêneros alimentícios; 
requisitar, distribuir e controlar os produtos alimentícios destina-
dos às Unidades Escolares da rede municipal de ensino; analisar 
e estudar o valor nutritivo dos alimentos a serem utilizados na 
confecção de alimentação escolar; elaborar cardápios balancea-
dos e de baixo custo, buscando assegurar um padrão elevado de 
alimentação, conforme recomendações nutricionais; manter mapa 
de distribuição dos produtos alimentícios às Unidades Escolares da 
rede municipal de ensino; coordenar a elaboração de programas 
de alimentação e nutrição; incentivar e promover ações de comba-
te ao desperdício; participar de reuniões, encontros, seminários e 
outros eventos relativos ao Programa de Merenda Escolar; promo-
ver o treinamento e atualização do pessoal envolvido no preparo 
da Merenda Escolar; controlar estoques existentes no depósito e 
nas escolas; elaborar o mapa de controle da Merenda Escolar; 
supervisionar as Escolas, verificando as condições dos depósitos, 
dos gêneros alimentícios e a qualidade do armazenamento; elabo-
rar e executar o Plano de Orientação aos diretores e merendeiras; 
realizar a testagem sobre a aceitação dos alimentos pelos alunos; 
acompanhar as condições de higiene e limpeza do local e dos fun-
cionários envolvidos no preparo da alimentação escolar.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
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dos servidores e as expectativas deles em relação ao seu traba-
lho, a fim de identificar as reais necessidades de treinamento; 
articular-se sistematicamente com as demais unidades adminis-
trativas da Prefeitura, na definição de programas e projetos de 
capacitação e desenvolvimento dos servidores; estudar e propor o 
estabelecimento de convênios e contratos com instituições ou com 
profissionais especializados, para fins de promoção de atividades 
de capacitação e desenvolvimento de pessoal; estudar, pesquisar, 
elaborar e propor metodologias de ensino e aprendizagem que 
promovam o constante aprimoramento dos programas de capaci-
tação e desenvolvimento de pessoal, observadas as necessidades 
e prioridade dos Órgãos municipais; organizar e manter atualiza-
do o cadastro dos participantes dos vários eventos promovidos 
pelo Departamento; emitir certificado aos cursistas; estabelecer 
as articulações entre as atividades de treinamento com outras que 
lhe são afins, dentro de uma perspectiva interdisciplinar; proce-
der à análise de diagnósticos das necessidades de treinamento e/
ou formação, capacitação e desenvolvimento de servidores nos 
seus setores; identificar, em conjunto com as demais Secretarias, 
servidores com potencial para ministrar cursos internamente; pro-
mover o cadastramento e a contratação de facilitadores internos 
e externos; promover sistematicamente, em conjunto com o setor 
envolvido, a avaliação de resultado dos treinamentos aplicados; 
desenvolver em conjunto com a área de serviço social, programas 
de readaptação funcional; acompanhar e ministrar programas de 
treinamento aos servidores; implementar procedimentos de ava-
liação de desempenho pessoal, visando garantir a sua perfeita 
integração às atividades da instituição, assim como de sua valo-
rização; elaborar cursos de treinamento, visando a reciclagem e 
aperfeiçoamento dos servidores, bem como identificar e pré-qua-
lificar entidades externas à Administração Municipal que possam 
suprir suas necessidades; avaliar os estagiários e os programas 
de estágio, dando conhecimento dos resultados à administração 
superior, ao agente de integração, às faculdades e às escolas de 
origem dos mesmos.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:ENCARREGADO TURMA SERVIÇOS DE CONSERVA-
ÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o plane-
jamento, supervisão e execução dos serviços de manutenção e 
conservação de próprios municipais.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:levantar as necessidades de ma-
nutenção e conservação dos próprios com prioridade ou em uso 
pelo Município; promover a elaboração de projetos de engenharia, 
levantamentos e demais subsídios técnicos necessários aos tra-
balhos de conservação; efetuar os serviços de manutenção dos 
próprios municípios não delegados a outros órgãos; inspecionar 
periodicamente os próprios municipais, levantando as necessi-
dades de obras; orientar, distribuir e fiscalizar os trabalhos das 
equipes de acordo com a programação estabelecida; colaborar na 
adoção de medidas que visem à melhoria da qualidade das obras 
e serviços sob sua responsabilidade.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:ENCARREGADO TURMA DE  SERVIÇOS DE COLETA 
DE LIXO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o plane-
jamento, supervisão e coordenação da execução de atividades de 
coleta de lixo.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar e supervisionar o 

afastados, aposentados, falecidos, transferidos ou demitidos; for-
necer suporte às atividades de recadastramento dos servidores 
ativos e inativos da Administração Municipal; atender e analisar 
as solicitações de reposição/ remanejamento de pessoal; planejar, 
com a área afim, a revisão e a manutenção do plano de cargos e 
salários e as atividades de controle de pessoal; controlar a situ-
ação do pessoal à disposição, em suspensão contratual e outros 
afastamentos; reunir e manter atualizados os dados referentes ao 
tempo de serviço para fins de aposentadoria, quinquênios, férias
-prêmio e lavrar as certidões requeridas à administração munici-
pal, referente a pessoal, na forma da legislação em vigor; preparar 
expediente de aposentadoria; promover à inspeção médica dos 
servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria e ou-
tros fins legais; providenciar junto às chefias dos diversos Órgãos 
da Administração Municipal, para que seja elaborada anualmente 
a escala de férias do pessoal, sob sua supervisão; implantar, exe-
cutar, orientar e acompanhar a execução das medidas preventivas 
e corretivas referentes à segurança e higiene do trabalho dos ser-
vidores ao órgão de pessoal, laudos de perícias médicas e avalia-
tórias dos servidores atinentes à medicina do trabalho.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: SERVIÇOS DE ANÁLISE E CONTROLE DE PAGA-
MENTO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA:Assessorar o planeja-
mento, coordenação e execução das atividades de pagamento, 
controle funcional, financeiro, cadastro e movimentação, conces-
são de direitos e vantagens do pessoal da Administração Munici-
pal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:coordenar as atividades de contro-
le de pessoal, relacionadas com registros e folha de pagamento; 
preparar o pagamento mensal apurando a frequência dos servi-
dores; efetuar o levantamento de todos os dados necessários à 
composição da folha de pagamento dos servidores; providenciar a 
avaliação e o fechamento das informações que compõem a folha 
de pagamento dos servidores; efetuar a emissão de contrache-
ques dos servidores; controlar e manter atualizado o cadastro de 
desconto em folha, em favor de entidades; manter atualizado o 
cadastro necessário ao controle do imposto de renda; promover 
constante atualização dos registros funcionais e financeiros dos 
servidores municipais; preparar, executar e conferir o recolhimen-
to das contribuições sociais; analisar, instituir e emitir relatórios de 
contribuições sociais para os Órgãos governamentais; monitorar 
e aprimorar os procedimentos de recolhimento das contribuições 
sociais; promover a execução e o controle do pagamento dos ser-
vidores municipais aposentados; promover a inspeção de contro-
les de segurança dos fluxos e rotinas manuais informatizados, da 
folha de pagamento de pessoal da Administração Municipal; ela-
borar e submeter periodicamente à apreciação e análise superior, 
relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:SERVIÇOS DE GESTÃO DE TREINAMENTO E DE-
SENVOLVIMENTO DE PESSOAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o planeja-
mento, a coordenação, a execução, a supervisão e avaliação dos 
programas, projetos e atividades de formação, capacitação e de-
senvolvimento dos servidores municipais, objetivando a qualifica-
ção dos serviços.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: efetuar pesquisas junto aos diver-
sos Órgãos da Administração Municipal, visando as necessidades 
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CARGO:ENFERMEIRO COORDENADOR DO PROGRAMA DE 
DST/AIDS E DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHA-
MENTO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar o progra-
ma de DST/AIDS e do Centro de Testagem e Aconselhamento do 
Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: elaborar e coordenar as políticas 
de assistência aos portadores de DST e HIV/AIDS, vítimas de vio-
lência sexual e vítimas de acidentes com material biológico, de 
acordo com as diretrizes nacionais, em toda a rede municipal de 
saúde; elaborar e coordenar as políticas de prevenção as DST ao 
HIV/AIDS, de acordo com as diretrizes nacionais, em toda a rede 
municipal de saúde; promover e acompanhar as ações executadas 
do Programa; promover e acompanhar as ações em DST/AIDS 
executadas pelo Laboratório Público Municipal, Pronto-Atendimen-
to, instituições hospitalares e rede de atenção básica; coordenar a 
elaboração de protocolos e documentos educativos; acompanhar 
o monitoramento dos sistemas de informação no âmbito do pro-
grama Municipal de DST/AIDS.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regio-
nal de Enfermagem.

CARGO:MÉDICO COORDENADOR DA AGÊNCIA TRANSFU-
SIONAL

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar a Agência 
Transfusional do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar o armazenamento de 
sangue e seus derivados; realizar exames imuno-hematólogicos-
pré-transfusionais; liberar e transportar os produtos sanguíneos 
para as transfusões nas instituições hospitalares; realiza os exa-
mes pré-transfunsional para uma transfusão; Identificar as rea-
ções transfunsionais através de através de exames e notificações; 
realizar controle de qualidade interno dos reagentes e hemocom-
ponentes; fracionar o sangue para as transfusões em pacientes; 
atendimento as exigências das normas vigentes da ANVISA; pro-
mover ações para captação de doadores de sangue.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de 
Medicina.

CARGO:ODONTÓLOGO COORDENADOR DO PROGRAMA 
DE SAÚDE BUCAL

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar o Progra-
ma de Saúde Bucal do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: desenvolver projetos de capacita-
ção e educação permanente para o pessoal do Programa de Saúde 
Bucal; elaborar planos de expansão do Programa de Saúde Bucal 
no município; organizar e solucionar os problemas relacionados ao 
agendamento de consultas; criar e desenvolver novos programas; 
articular outros setores da Secretaria Municipal da Saúde, visando 
à integração e contribuição desses com o Programa.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhe-
cida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional 
de Odontologia.

CARGO: NUTRICIONISTA COORDENADOR DO PROGRAMA 

cumprimento de planejamentos e programações de atividades de 
coleta de lixo e serviços complementares; coordenar, supervisio-
nar e promover a execução da coleta regular, extraordinária ou 
especial do transporte do lixo, desde os pontos de produção até 
os locais de destino final; coordenar, supervisionar, controlar e fis-
calizar a execução dos serviços de remoção de lixo executados por 
empresas e por veículos alugados; controlar as empresas parti-
culares que transportam lixo e similares, que prestam serviço ao 
Município; viabilizar e controlar os serviços de coleta e transporte 
de lixo domiciliar, hospitalar e de resíduos especiais e/ou perigo-
sos; promover a execução de remoções especiais; promover ações 
de atendimento às comunidades; promover a colocação, nas vias 
públicas, de cestos e vasilhames coletores de lixo, de acordo com 
os critérios e normas; coordenar campanhas educativas relaciona-
das à educação sanitária; planejar e programar atividades técnicas 
específicas de coleta, limpeza pública e destinação final do lixo; 
elaborar e propor a programação periódica dos trabalhos de lim-
peza pública, verificando itinerários fixados para a coleta, limpeza 
pública e remoção do lixo; controlar tarefas de coleta, transporte 
e destinação final do lixo domiciliar e nas vias públicas; fiscalizar 
os veículos utilizados na limpeza pública.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:ENCARREGADO TURMA  SERVIÇOS DE ABERTURA, 
CASCALHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar os servi-
ços de abertura, cascalhamento e conservação de estradas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: acompanhar, dentro de prioridades 
estabelecidas, a abertura, conservação e recuperação das estra-
das vicinais, ramais, rurais e secundárias, incluindo ruas e aveni-
das não pavimentadas em todo o Município; atender os órgãos da 
Secretaria nos serviços que envolvam a utilização das máquinas 
pesadas; propor programas e roteiros de atendimentos aos órgãos 
da Secretaria; supervisionar os trabalhos de construção e conser-
vação de estradas; efetivar a manutenção das estradas do Muni-
cípio em articulação com órgãos estaduais e federais; inspecionar 
periodicamente as condições das estradas do município, efetivan-
do levantamentos para sua recuperação e/ou conservação.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: MÉDICO COORD. DO PROGRAMA DE HANSENÍA-
SE E TUBERCULOSE

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver ações 
de prevenção, diagnóstico, assistência, tratamento, vigilância epi-
demiológica, reabilitação e assistência social para proporcionar o 
enfrentamento das endemias de hanseníase e tuberculose.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: promover campanhas de mobiliza-
ção social e de busca de casos; confecção e distribuição de mate-
rial educativo para população em geral; realizar a vigilância epide-
miológica; construção e elaboração de boletins epidemiológicos; 
promover banco de dados; articulação com hospital de referência 
e com atenção básica; articulação com Assistência Farmacêutica; 
avaliar o encerramento oportuno dos casos de Hanseníase e Tu-
berculose de acordo com as normas do Ministério da Saúde.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de 
Medicina.
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Atendimento, através de estudo e previsão de pessoal e material 
necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e atribui-
ções diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais 
permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho ade-
quado dos trabalhos de enfermagem; e) fiscalizar o local de servi-
ço de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, 
entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, 
promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões de-
sejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala 
de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades in-
ternas e externas; prestar assistência direta ao paciente por meio 
de consulta de enfermagem; verificar sistematicamente o funcio-
namento de aparelhos utilizados na área de enfermagem, provi-
denciando reparação e substituição, quando necessário; verificar 
periodicamente condições de conservação e prazo de validade de 
medicamentos; elaborar rotinas internas de enfermagem para a 
Unidade de Pronto Atendimento; emitir informes técnicos, laudos 
e pareceres sobre assuntos de sua área de competência e sempre 
que necessário, desempenhar outras atividades correlatas e afins; 
participar do planejamento e prestar assistência em situação de 
emergência e de calamidade pública; fornecer dados estatísticos e 
apresentar relatórios das atividades do Pronto Atendimento.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regio-
nal de Enfermagem.

CARGO:MÉDICO PERITO OFICIAL

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: realizar perícias mé-
dicas visando constatar incapacidade laborativa de servidores, ca-
racterizar o estado de saúde ou doença, avaliando se o estado de 
saúde permite a permanência no trabalho ou exige o afastamento 
deste.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:realizar inspeção médica para a 
concessão das licenças previstas em lei; emitir laudos médicos pe-
riciais, contendo nome do servidor, diagnóstico (CID e extensão da 
incapacidade), data, carimbo e assinatura do Médico nos casos de 
declaração de incapacidade definitiva para as atividades do cargo; 
pronunciar-se conclusivamente sobre condições de saúde e capa-
cidade laborativa do servidor, para fins de enquadramento na situ-
ação legal pertinente; solicitar exames complementares que julgar 
necessários à elaboração e conclusão do laudo médico pericial; 
efetuar o registro dos exames e laudos no prontuário médico do 
servidor; efetuar inspeção médica, anualmente, dos servidores in-
válidos; integrar comissão para avaliação e apuração em processo 
de doença ocupacional e acidente em serviço; proceder visita téc-
nica domiciliar ou hospitalar sempre que se fizer necessário; emi-
tir pareceres técnicos relativos a área pericial, em juízo, quando 
convocado como assistente técnico; integrar comissões, sempre 
que for designado, participando das decisões médicas periciais, 
realizando exames e revisões programadas e outros atos médicos; 
emitir pareceres técnicos em processos administrativos, inclusive 
em grau de recurso, que envolvam pronunciamentos técnicos es-
pecializados na área médico-pericial; propor ações de intervenção 
visando a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho a partir 
dos relatórios e estatísticas das inspeções médicas; zelar pela pri-
vacidade do paciente e sigilo profissional durante o exame médico 
pericial, proibindo a permanência de qualquer outra pessoa ou 
profissional que não o médico assistente, um familiar ou profissio-
nal de enfermagem que possa auxiliar nas informações técnicas, 
desde que não haja interferência na condução da inspeção médi-
ca; solicitar a retirada de qualquer pessoa que de alguma maneira 
possa interferir ou perturbar a realização do exame ou a conclusão 
pericial, sob pena de declarar-se impedido de realizar o ato.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de 
Medicina.

DE NUTRIÇÃO, HIPERTENSÃO E DIABETES

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: coordenar o progra-
ma de nutrição, hipertensão e diabetes do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: coordenar o diagnóstico e o moni-
toramento do estado nutricional dos usuários da Unidade de Saú-
de do Município; planejar o cardápio dos usuários da Unidade de 
Saúde do Município de acordo com a cultura alimentar, o perfil 
epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da 
região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios 
até a produção e distribuição da alimentação, bem como propor e 
realizar ações de educação alimentar e nutricional.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de 
Nutrição.

CARGO:ENFERMEIRO COORDENADOR DO PROGRAMA DE 
ALEITAMENTO MATERNO

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar o Progra-
ma de Aleitamento Materno do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: acompanhar a formulação e apoiar 
as políticas públicas relacionadas à promoção, proteção e apoio ao 
Aleitamento Materno; auxiliar na elaboração da política municipal 
de Aleitamento Materno; colaborar e manter atualizado o diag-
nóstico da situação do Aleitamento Materno no município; propor 
estratégias e metas para melhoria dos indicadores; colaborar na 
capacitação de recursos humanos para implementação das ações 
de Aleitamento Materno no município; colaborar na assessoria 
das instituições de saúde, responsáveis pelos serviços de assis-
tência ao pré-natal, parto e puerpério, bem como apoiar ações 
governamentais e não governamentais relevantes ao incentivo do 
Aleitamento Materno; colaborar no monitoramento e na avaliação, 
das ações das instituições de saúde relacionadas ao Aleitamen-
to Materno conforme diretrizes do Ministério da Saúde; auxiliar 
na promoção e realização de estudos, levantamentos e pesquisas 
complementares relacionadas ao Aleitamento Materno e alimenta-
ção complementar; incentivar atividades de promoção, proteção 
e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar em 
sintonia com a sociedade civil, organizações governamentais e não 
governamentais e instituições de saúde, de ensino e de assistência 
públicas e privadas do município; estimular a coleta e doação de 
leite Humano no município; emitir pareceres técnicos, quando soli-
citados, sobre situações ou procedimentos inadequados ao aleita-
mento materno nas instituições de assistência públicas e privadas 
do município.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regio-
nal de Enfermagem.

CARGO:ENFERMEIRO COORDENADOR DO PRONTO ATEN-
DIMENTO - PA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA:Assessorar a coorde-
nação do Pronto Atendimento Clínico Municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:executar tarefas diversas e proce-
dimentos de enfermagem em várias áreas da saúde, valendo-se 
de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau 
possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; execu-
tar tarefas complementares ao tratamento médico especializado 
para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tra-
tamentos; elaborar plano de enfermagem de atenção às urgên-
cias, baseando-se nas necessidades identificadas para determi-
nar a assistência a ser prestada; administrar a Unidade de Pronto 
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ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar o laborató-
rio público municipal de análises clínicas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: planejar, coordenar, controlar e 
acompanhar a assistência laboratorial prestada no munícipes, 
através de laboratório próprio ou através de serviços de tercei-
ros; orientar os pacientes quanto a realização e marcação de exa-
mes, bem como aos resultados dos mesmos; analisar e relatar, 
mensalmente, a cota de exames realizados, no que se refere a 
quantidade, tipo e resultados dos exames e número de pacientes 
atendidos, zelando pelo cumprimento dos serviços contratados; 
participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaboran-
do com o gestor municipal na programação e execução das polí-
ticas de saúde; exercer atividades correlatas às suas atribuições 
básicas e àquelas solicitadas pela chefia imediata.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente re-
gistrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior 
em Farmácia ou Bioquímica, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no 
respectivo Conselho de Classe.

CARGO:MÉDICO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: realizar perícias mé-
dicas visando constatar incapacidade laborativa de servidores, ca-
racterizar o estado de saúde ou doença, avaliando se o estado de 
saúde permite a permanência no trabalho ou exige o afastamento 
deste.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:realizar inspeção médica para a 
concessão das licenças previstas em lei; emitir laudos médicos pe-
riciais, contendo nome do servidor, diagnóstico (CID e extensão da 
incapacidade), data, carimbo e assinatura do Médico nos casos de 
declaração de incapacidade definitiva para as atividades do cargo; 
pronunciar-se conclusivamente sobre condições de saúde e capa-
cidade laborativa do servidor, para fins de enquadramento na situ-
ação legal pertinente; solicitar exames complementares que julgar 
necessários à elaboração e conclusão do laudo médico pericial; 
efetuar o registro dos exames e laudos no prontuário médico do 
servidor; efetuar inspeção médica, anualmente, dos servidores in-
válidos; integrar comissão para avaliação e apuração em processo 
de doença ocupacional e acidente em serviço; proceder visita téc-
nica domiciliar ou hospitalar sempre que se fizer necessário; emi-
tir pareceres técnicos relativos a área pericial, em juízo, quando 
convocado como assistente técnico; integrar comissões, sempre 
que for designado, participando das decisões médicas periciais, 
realizando exames e revisões programadas e outros atos médicos; 
emitir pareceres técnicos em processos administrativos, inclusive 
em grau de recurso, que envolvam pronunciamentos técnicos es-
pecializados na área médico-pericial; propor ações de intervenção 
visando a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho a partir 
dos relatórios e estatísticas das inspeções médicas; zelar pela pri-
vacidade do paciente e sigilo profissional durante o exame médico 
pericial, proibindo a permanência de qualquer outra pessoa ou 
profissional que não o médico assistente, um familiar ou profissio-
nal de enfermagem que possa auxiliar nas informações técnicas, 
desde que não haja interferência na condução da inspeção médi-
ca; solicitar a retirada de qualquer pessoa que de alguma maneira 
possa interferir ou perturbar a realização do exame ou a conclusão 
pericial, sob pena de declarar-se impedido de realizar o ato.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de 
Medicina.

CARGO:TÉCNICO COORDENADOR DA AGÊNCIA TRANSFU-
SIONAL

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA:Coordenar a Agência 
Transfusional do Município.

CARGO:FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO COORDENADOR 
DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar a Farmácia 
Básica Municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: identificar ações voltadas à Assis-
tência Farmacêutica junto ao Plano Municipal de Saúde, às de-
mandas do controle social e da rede básica; promover, de forma 
sistemática, através de “Comissão Permanente de Farmácia e Te-
rapêutica”, a seleção/padronização de medicamentos essenciais à 
assistência farmacêutica municipal, de acordo com critérios de ra-
cionalidade e custo; favorecer o Ciclo de Assistência Farmacêutica, 
contribuindo para práticas mais racionais no que se refere à sele-
ção, aquisição, dispensação e prescrição de medicamentos; ga-
rantir a adequação das áreas físicas das farmácias da rede, favo-
recendo a atuação profissional dos farmacêuticos e a manutenção 
da integridade dos medicamentos; estabelecer e revisar periodica-
mente as normas e critérios relacionados à Assistência Farmacêu-
tica para a rede municipal de saúde; estabelecer os mecanismos 
de acompanhamento, controle e avaliação das ações básicas de 
Assistência Farmacêutica no Município, contribuindo nas avalia-
ções sistematizadas; estimular a implantação e acompanhamento 
das ações relacionadas à Assistência Farmacêutica dos programas 
governamentais gerenciados pelo Município; estimular o desenvol-
vimento da Farmacovigilância na rede municipal de saúde; promo-
ver, em parceria com Instituições Formadoras, a capacitação de 
pessoal necessária à área de Assistência Farmacêutica; promover 
educação em saúde na área de Assistência Farmacêutica no âmbi-
to municipal, visando o uso racional de medicamentos; promover 
a interface entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria 
Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde mediante pactuações e 
colaborações técnicas que se fizerem necessárias; promover a dis-
pensação de medicamentos como o ato profissional farmacêutico, 
relacionado à responsabilidade técnica do estabelecimento farma-
cêutico, à orientação sobre a terapia farmacológica e à supervisão 
dos demais profissionais que colaboram com as atividades das 
farmácias da rede municipal de saúde; elaborar a programação de 
aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos, conforme 
padronização da Comissão Permanente de Farmácia e Terapêuti-
ca; coordenar e acompanhar os processos de compras de medi-
camentos e insumos farmacêuticos, junto à Comissão Permanente 
de Licitação; coordenar as atividades relacionadas ao recebimen-
to, conferência, guarda, conservação e distribuição dos medica-
mentos e insumos farmacêuticos no Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Saúde; supervisionar os processos de controle físico 
e contábil dos estoques de medicamentos e insumos farmacêu-
ticos; desenvolver estudos de farmacoeconomia direcionados ao 
perfil da rede municipal de saúde, facilitando o estabelecimento de 
indicadores e a abordagem de critérios de custo-benefício e custo
-efetividade; desenvolver estratégias, políticas, programas e ações 
que visem garantir o uso racional de medicamentos; disseminar 
a Farmacovigilância, estimulando notificações de Reações Adver-
sas a Medicamentos e/ou Queixas Técnicas; apoiar a divulgação 
de informação sobre medicamentos, participando de atividades 
educativas sobre o uso adequado de medicamentos; coordenar o 
acesso a medicamentos de alto custo da REMEME- Relação Esta-
dual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais, e de Programas 
de Saúde Governamentais, articulando com as demais esferas de 
governo; estabelecer os mecanismos de acompanhamento, con-
trole e avaliação das ações básicas de Assistência Farmacêutica no 
Município, contribuindo nas avaliações sistematizadas.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente re-
gistrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior 
em Farmácia ou Bioquímica, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no 
respectivo Conselho de Classe.

CARGO:FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO COORDENA-
DOR DO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ANÁLI-
SES CLÍNICAS

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
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Municipal de Finanças, quanto às informações sobre cálculos e 
cobrança, créditos e controle de arrecadação da dívida ativa do 
Município; manter coletânea atualizada da legislação, doutrina e 
jurisprudência sobre assuntos de interesse do Município, relativos 
a área Fiscal e Tributária; exercer a representação judicial do Mu-
nicípio concernente ao cumprimento de leis e posturas municipais 
sobre obras, construções, loteamentos e uso do solo; promover a 
sistematização das normas de parcelamento, uso e ocupação do 
solo, preparando sua coletânea; fiscalizar quanto ao cumprimento 
do Código Ambiental Municipal; fornecer subsídios às Secretarias 
temáticas para a elaboração de instrumentos executivos e de con-
trole de acordo com estudos realizados quanto a adoção de medi-
das de natureza jurídica, em decorrência da legislação ambiental 
federal, estadual ou de jurisprudência firmada; promover medidas 
judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de 
poluição ou degradação ambiental; promover elaboração e revisão 
permanente das normas de posturas ambientais, compatibilizadas 
com o plano diretor; preparar minutas de instrumentos legais para 
a criação e desapropriação de áreas de interesse ambiental; su-
pervisionar as publicações oficiais quanto a legalidade ambiental; 
assessorar juridicamente quanto às exigências para obtenção de 
recursos; efetuar análise de documentos e processos, emitir pa-
recer e elaborar documentos jurídicos pertinentes a sua área de 
atuação; visando ao aprimoramento técnico-jurídico do Município, 
manter intercâmbio com outras prefeituras, universidades, institu-
tos de pesquisa e Órgãos especializados.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil e estar em atividade no cargo de Procurador Jurídico efetivo.

CARGO:CHEFE DA COORDENADORIA DA PROCURADORIA 
DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Defender os direitos e 
interesses jurídicos e administrativos do Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:promover assessoria na elaboração 
de minutas de convênios e contratos em que o Município for parte 
interessada; examinar anteprojetos de leis, portarias e projetos de 
regulamentos e instruções a serem baixados pelo Executivo Muni-
cipal; emitir pareceres sobre assuntos administrativos submetidos 
à sua apreciação; assessorar a elaboração de minutas de escri-
turas e de contratos administrativos relacionados com aquisição 
e alienação de imóveis da municipalidade; pesquisar, analisar e 
interpretar a legislação e regulamentos em vigor na área adminis-
trativa; manter coletânea atualizada da legislação, doutrinas e ju-
risprudências sobre assuntos de interesse do Município, relativos a 
área administrativa; propor atualizações nos estatutos municipais 
dos servidores da educação, saúde e administração geral; emitir 
pareceres nos processos de pessoal; emitir pareceres nos proces-
sos de aposentadoria; emitir pareceres nos processos de licitação.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil e estar em atividade no cargo de Procurador Jurídico efetivo.

CARGO:CHEFE DOS SERVIÇOS DE REGISTROS E INFOR-
MAÇÕES CONTÁBEIS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA:coordenar as ativida-
des de classificação, registro e controle dos atos e fatos de natu-
reza contábil, de origem orçamentária e extra-orçamentária.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:prestar informações contábeis so-
bre a situação orçamentária, financeira e patrimonial; providenciar 
nos prazos legais os balancetes, o balanço geral e outros docu-
mentos de apuração contábil para envio à Câmara Municipal, ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e demais Órgãos; 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:realizar transfusões, com exames 
imunohematológicos do receptor; realizar prova de compatibili-
dade; realizar o ato transfusional de sangue e hemocomponentes 
autólogos e homólogos; verificar se os produtos utilizados estão 
dentro das normas vigentes; realizar a manutenção dos registros 
de todas as etapas das atividades, que permita avaliação da qua-
lidade do processo.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir nível médio de esco-
laridade.

CARGO:CHEFE DA COORDENADORIA DA PROCURADORIA 
JUDICIÁRIA E TRABALHISTA

JORNADA DE TRABALHO: 20 HORAS SEMANAIS

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir a Procuradoria 
Judiciária e Trabalhista do Município, orientando, supervisionando, 
coordenando e fiscalizando suas atividades.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:exercer a representação judicial do 
Município de São Gabriel da Palha, na forma estabelecida em lei; 
oficiar, no interesse do Município, aos Órgãos do Judiciário e do 
Ministério Público; examinar ordens e sentenças judiciais e orien-
tar o Prefeito Municipal e as Secretarias Municipais quanto ao seu 
exato cumprimento; ajuizar as ações e defender os interesses do 
Município perante qualquer juízo ou tribunal e ainda perante qual-
quer instância administrativa; promover através de mecanismos 
próprios, a uniformização da defesa do Município nas demandas 
em que este for parte; controlar os prazos e as providências toma-
das com relação aos processos judiciais nos quais o município seja 
parte interessada; coligir elementos de fato e de direito e preparar, 
em regime de urgência, as informações que devam ser prestadas 
em mandados de segurança; emitir pareceres sobre questões jurí-
dicas em processos que versem sobre o interesse da Municipalida-
de; propiciar a unificação de pareceres sobre questões jurídicas e 
fiscais e de interpretação sobre as quais haja controvérsia; compa-
tibilizar seus procedimentos, sempre que possível e na defesa do 
interesse do Município, com as diretrizes adotadas pelo Estado e 
pela União; manter coletânea atualizada da legislação, doutrinas e 
jurisprudências sobre assuntos de interesse do Município, relativos 
a área Judiciária; responder às consultas jurídicas dos servidores 
de todas as áreas, inquéritos e processos administrativos; asses-
sorar diretamente o Departamento de Recursos Humanos da Ad-
ministração Municipal; fornecer informações trabalhistas; fornecer 
certidões referentes a quaisquer assuntos jurídicos que se fizerem 
necessários; manter coletânea atualizada da legislação, doutrinas 
e jurisprudências sobre assuntos de interesse do Município, relati-
vos a área trabalhista.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Diploma, devidamente regis-
trado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em 
Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil e estar em atividade no cargo de Procurador Jurídico efetivo.

CARGO:CHEFE DA COORDENADORIA DA PROCURADORIA 
FISCAL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTALISTA

JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Programar, coorde-
nar, executar e supervisionar as atividades relativas às obrigações 
tributárias e fiscais, bem como assessorar juridicamente a elabo-
ração e implementação da política ambiental e de saneamento do 
Município, visando promover a proteção, conservação e melhoria 
da qualidade de vida da população, bem como o uso e ocupação 
do solo de maneira geral.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:fiscalizar quanto ao cumprimento 
do Código Tributário e quanto ao cumprimento das leis e regula-
mentos fiscais; coordenar a elaboração e execução de uma política 
tributária para a administração municipal; estabelecer os parâme-
tros da tributação Municipal junto a Secretaria Municipal de Finan-
ças; supervisionar as publicações quanto as obrigações fiscais do 
Município; promover o ajuizamento da dívida ativa e demais crédi-
tos do Município cobráveis em execução; assessorar a Secretaria 
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data de apresentação da documentação.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:COORDENADOR DO CRAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar o Centro 
de Referência da Assistência Social – CRAS.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: articular, acompanhar e avaliar o 
processo de implantação do CRAS e a implementação dos pro-
gramas, serviços, projetos de proteção social básica operaciona-
lizadas nessa unidade; coordenar a execução e o monitoramento 
dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, 
programas, projetos, serviços e benefícios; participar da elabo-
ração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para ga-
rantir a efetivação da referência e contra-referência; coordenar 
a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a 
participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas 
nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de ser-
viços no território; definir, com participação da equipe de profis-
sionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento 
das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; coordenar a defi-
nição, junto com a equipe de profissionais e representantes da 
rede sócio-assistencial do território, o fluxo de entrada, acompa-
nhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias 
e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede sócio
-assistencial referenciada ao CRAS; promover a articulação entre 
serviços, transferência de renda e benefícios sócio-assistenciais na 
área de abrangência do CRAS; definir, junto com a equipe técni-
ca, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho 
social com famílias e dos serviços de convivência; contribuir para 
avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos 
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usu-
ários; efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização 
da rede socio-assistencial no território de abrangência do CRAS e 
fazer a gestão local desta rede; efetuar ações de mapeamento e 
articulação das redes de apoio informais existentes no território 
(lideranças comunitárias, associações de bairro); coordenar a ali-
mentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar 
o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços 
sócio-assistenciais referenciados, encaminhando-os à Secreta-
ria Municipal do Trabalho Assistência, Desenvolvimento Social e 
Família; participar dos processos de articulação intersetorial no 
território do CRAS; averiguar as necessidades de capacitação da 
equipe de referência e informar a Secretaria Municipal do Tra-
balho Assistência, Desenvolvimento Social e Família; planejar e 
coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência 
do CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria Municipal 
do Trabalho Assistência, Desenvolvimento Social e Família; parti-
cipar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria 
Municipal do Trabalho Assistência, Desenvolvimento Social e Famí-
lia, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos 
serviços a serem prestados; participar de reuniões sistemáticas na 
Secretaria Municipal, com presença de coordenadores de outros 
CRAS (quando for o caso) e de coordenadores do CREAS (ou, na 
ausência deste, de representante da proteção especial); acolhida, 
oferta de informações e realização de encaminhamentos às famí-
lias usuárias do CRAS; realização de atendimento individualizado e 
visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
nível de escolaridade Superior (3º. Grau Completo), com forma-
ção nas áreas de Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia respec-
tivamente. Complementam a escolaridade formal conhecimentos 
específicos na área de administração pública e assistência social, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais 
demonstrar conhecimento sobre matéria.

CARGO: COORDENADOR DO CREAS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

proceder aos lançamentos contábeis da despesa e receita do Mu-
nicípio; elaborar balanços e outros demonstrativos econômicos, 
quando solicitados; supervisionar as atividades relativas ao recebi-
mento, guarda, transferência, depósitos e pagamentos de valores 
pertencentes ao Município; providenciar a escrituração de todos 
os atos à gestão do patrimônio municipal, bem como de outros 
documentos sujeitos à escrituração contábil; efetuar a tomada de 
contas dos responsáveis pela guarda de bens públicos municipais, 
promovendo a devida contabilização dos almoxarifados; controlar 
e autorizar a liberação de adiantamentos; controlar os adianta-
mentos fornecidos, efetuando sua devida contabilização.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: CHEFE DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar o planeja-
mento e captação de recursos para o Município.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:assessorar, acompanhar e controlar 
os convênios com ingresso de recursos no Município e os con-
tratos de financiamentos firmados pelo Executivo; coordenar a 
captação e negociação de recursos e prestar assistência técnica 
necessária a outros Órgãos da administração, no desenvolvimento 
de projetos junto a Órgãos e instituições nacionais e internacio-
nais; coordenar o acompanhamento, através de relatórios peri-
ódicos da execução de convênios e contratos de financiamento; 
articular, com a Secretaria Municipal de Finanças, as liberações 
orçamentárias e a liberação dos recursos necessários à execução 
dos convênios e contratos de financiamento; consolidar os da-
dos econômicos, financeiros e sociais do Município, para atender 
às exigências dos agentes financeiros, quando da negociação de 
novas operações de crédito e mantê-los atualizados; acompanhar 
as Resoluções do Senado Federal no que se refere às normas e 
limites de endividamento municipal (Resolução 78/98), relativa à 
contratação de novas operações de crédito; acompanhar a docu-
mentação contábil da Prefeitura, observados os dispositivos da Lei 
Complementar n.º 101 de 2000 e a Lei n.º 4.320 de 17 de março 
de 1964; acompanhar, junto ao agente executor, os projetos em 
andamento, financiados através de operações de crédito.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:CHEFE DOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE FORNE-
CEDORES

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar na mon-
tagem de um banco de dados de cadastro de fornecedores para 
suporte a administração publica, para realização de compras e 
serviços.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS:organizar o cadastro de fornecedo-
res, mantendo-o atualizado; efetuar a inscrição, registro e divulga-
ção dos fornecedores da administração pública; manter atualizados 
os dados cadastrais dos fornecedores mediante suas reivindica-
ções com base em requerimento formal acompanhado de toda a 
documentação destinada ao cadastro inicial; fornecer Certificados 
de Registro Cadastral das firmas cujos cadastros foram aprova-
dos, na maior brevidade possível, ficando o fornecimento a cargo 
do Presidente da Comissão Permanente de Licitação; atender aos 
fornecedores, instruindo-os quanto às normas estabelecidas pela 
Administração Municipal para cadastramento; receber, conferir e 
inspecionar a documentação dos fornecedores para fins de ca-
dastro e no caso de reprovação devolver toda a documentação 
para fins de que seja apresentada em outra época devidamente 
regularizada, sendo observado para fins de cadastramento a nova 
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Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO:COORDENADOR DO PROGRAMA DE TRANSFERÊN-
CIA DE RENDA

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Assessorar na defini-
ção, identificação e análise da correta utilização dos dados do ca-
dastro único das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: identificar as famílias que com-
põem o público-alvo do Cadastro Único, realizando as ações de 
cadastramento e atualização cadastral; analisar os dados e ze-
lar pela qualidade das informações coletadas; digitar e transmitir 
os dados coletados, acompanhando o retorno do processamento 
pela Caixa Econômica (arquivo-retorno); manter atualizada a base 
de dados municipal do Cadastro Único; dispor de Infraestrutura 
e recursos humanos permanentes para a gestão e execução do 
Cadastro Único; estimular o uso deste cadastro pelas diversas Se-
cretarias Municipais; prestar apoio e informações às famílias de 
baixa renda sobre o Cadastro Único; arquivar os formulários em 
local adequado por 5 (cinco) anos; identificação e inscrição no 
Cadastro Único das famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza; gestão dos benefícios do Programa Bolsa Família - PBF e 
Programas Remanescentes; apuração e/ou o encaminhamento de 
denúncias às instâncias cabíveis; garantia do acesso dos benefici-
ários do Programa Bolsa Família - PBF aos serviços de educação e 
saúde, em articulação com os Governos Federal e Estadual; acom-
panhamento do cumprimento das condicionalidades; acompanha-
mento das famílias beneficiárias, em especial, atuando nos casos 
de maior vulnerabilidade social; estabelecimento de parcerias com 
Órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, governa-
mentais e não-governamentais, para a oferta de programas com-
plementares aos beneficiários do Programa Bolsa Família; atuali-
zação das informações do Cadastro Único - CadÚnico, apuradas 
por meio do percentual de cadastros válidos e do percentual de 
domicílios atualizados nos últimos dois anos; disponibilizar ser-
viços e estruturas institucionais da área da assistência social, da 
educação e da saúde; promover, em articulação com a União e 
os Estados, o acompanhamento das condicionalidades do Progra-
ma Bolsa Família; manter dados do acompanhamento das famílias 
atualizados; identificar e acompanhar famílias com dificuldades de 
cumprimento das condicionalidades; disponibilizar informação à 
instância de controle social - Conselho Municipal responsável pelo 
Programa Bolsa Família; verificar, periodicamente, se as famílias 
do Programa Bolsa Família - PBF e dos Programas Remanescentes 
atendem aos critérios de elegibilidade traçados pelos respectivos 
programas, utilizando para isso técnicas de amostragem estatís-
tica, de modo a adequar os benefícios financeiros à realidade das 
famílias; realizar o credenciamento dos funcionários da prefeitura 
e dos integrantes da instância de controle social municipal ao SI-
BEC - Sistema de Benefício ao Cidadão, bem como capacitar os 
usuários; atender aos pleitos de informações e de esclarecimentos 
da Rede Pública de Fiscalização; divulgar as informações relativas 
aos benefícios do Programa Bolsa Família - PBF e dos Programas 
Remanescentes aos demais Órgãos públicos locais e à sociedade 
civil organizada; manter a SENARC - Secretaria Nacional de Renda 
e Cidadania informada sobre os casos de deficiências ou irregu-
laridades identificadas na prestação dos serviços de competência 
do Agente Operador ou de sua rede credenciada na localidade 
(correspondente bancário, agentes lotéricos etc).

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal 
conhecimentos específicos na área, conhecimentos básicos de in-
formática e demais exigências legais.

CARGO: TÉCNICO PLANTONISTA DA AGÊNCIA TRANSFU-
SIONAL

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar atendimento 
de urgência e emergência na Agência Transfusional do Município.

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: prestar de serviços 
especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus 
direitos violados, mediante a integração de esforços, recursos e 
meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar as 
ações para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profis-
sionais e processos de trabalho que devem ofertar apoio e acom-
panhamento individualizado especializado.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: viabilizar as condições técnico
-operacionais necessárias à prestação dos serviços do CREAS; ar-
ticular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRE-
AS e seu(s) serviço(s), quando for o caso; coordenar as rotinas 
administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos 
da Unidade; participar da elaboração, acompanhamento, imple-
mentação e avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, vi-
sando garantir a efetivação das articulações necessárias; subsidiar 
e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância 
sócio-assistencial do órgão gestor de Assistência Social; coordenar 
o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e 
serviços sócio-assistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de 
Acolhimento, na sua área de abrangência; coordenar o processo 
de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os ór-
gãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor 
de Assistência Social, sempre que necessário; definir com a equipe 
a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na 
Unidade;  discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e 
ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o traba-
lho; definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamen-
to e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados 
no CREAS; coordenar o processo, com a equipe, unidades referen-
ciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entra-
da, acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento 
das famílias e indivíduos no CREAS; coordenar a execução das 
ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação dos 
profissionais e dos usuários; coordenar a oferta e o acompanha-
mento do(s) serviço(s), incluindo o monitoramento dos registros 
de informações e a avaliação das ações desenvolvidas; coordenar 
a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio 
regular de informações sobre o CREAS e as unidades referencia-
das, encaminhando-os ao órgão gestor; participar das reuniões de 
planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social 
e representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado; e 
identificar as necessidades de capacitação da equipe.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
nível de escolaridade Superior (3º. Grau Completo), com forma-
ção nas áreas de Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia respec-
tivamente. Complementam a escolaridade formal conhecimentos 
específicos na área de administração pública e assistência social, 
conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais 
demonstrar conhecimento sobre matéria.

CARGO:ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVI-
VÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

JORNADA DE TRABALHO: 36 horas semanais

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar o serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: realizar, sob orientação do técnico 
de referência do CRAS, e com a participação das crianças, ado-
lescentes, jovens e idosos, o planejamento das ações; facilitar o 
processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; 
mediar os processos grupais, fomentando a participação democrá-
tica das crianças, adolescentes, jovens e idosos e sua organização; 
desenvolver os conteúdos e atividades; registrar a frequência das 
crianças, adolescentes, jovens e idosos nas reuniões e atividades 
realizadas; avaliar o desempenho dos jovens no Serviço Sócio-E-
ducativo; acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; 
atuar como interlocutor do Serviço Socio-Educativo junto às es-
colas das crianças, adolescentes e jovens; participar, juntamente 
com o técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias 
das crianças, adolescentes, jovens e idosos; participar de reuniões 
sistemáticas e das capacitações do programa.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: 
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: receber, armazenar, selecionar, testar e aplicar hemocomponentes (concentrado de hemácia, plasma 
fresco, concentrado de plaqueta e criopreciptado); realizar testes imunohematológicos, pesquisa de anticorpos e prova de compatibili-
dade das bolsas; acompanhar a aplicação dos hemocomponentes; proceder o registro de todos os procedimentos; manter um estoque 
mínimo para uma possível emergência. 

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Possuir nível médio de escolaridade.

CARGO: QUIPE DE PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

JORNADA DE TRABALHO: 12 horas por plantão

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar atendimento de urgência e emergência no Pronto Atendimento Municipal.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo 
de acolhimento definidas pela Secretaria Municipal de Saúde; aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, 
proteger e recuperar a saúde do usuário; fazer uso, quando necessário, de todos os recursos e equipamentos disponíveis na Unidade 
de saúde, para ressuscitação de pacientes com parada cardio/respiratória; prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias; 
fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente 
em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro profissional assuma o caso; preencher os documentos 
inerentes à atividade; realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros 
determinados pela Secretaria Municipal de Saúde; dar apoio a atendimentos de urgência nos eventos externos, de responsabilidade 
da instituição; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; participar das reuniões necessárias 
ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado.

REQUISITO BÁSICO DO CARGO: Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo. Complementam a escolaridade formal conhe-
cimentos específicos na área, conhecimentos básicos de informática e demais exigências legais.

RETIFICAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 1.018/2014
Publicação Nº 6163

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.018/2014 DE 05/12/2014

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTÉRIO 

Nº Servidora Avaliada Cargo Período 
Avaliado

Médias 
Avaliações

Referência 
Anterior

Referência 
Atual 

01 DEJANIRA APARECIDA ZANETTI DE AZEVEDO Professor A MAPA 01/08/2012 a 
31/07/2014 100% 12 13

RETIFICAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 1.055/2014
Publicação Nº 6175

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.055/2014 DE 16/12/2014

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

GABINETE DO PREFEITO

Nº Servidoras Avaliadas Cargo Período Avaliado Médias 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual 

01 JANE FERREIRA DA FONSECA Agente Fiscal 06/12/2012 a 
05/08/2014 91,99% J K

02 KATIA KELI PEDRONI Auxiliar Administrativo 01/08/2012 a 
31/07/2014 95,16% K L
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nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede 
Pública Municipal do Município de São Roque do Canaã-ES, do 
período de Fevereiro a Julho de 2015.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.
gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefei-
tura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço 
Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Canaã-ES.

Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os interessa-
dos julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no 
endereço citado na alínea “b” acima, sendo que a empresa deve-
rá solicitar junto ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC 
a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo 
e-mail nacsrc@saorc.com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, 
no valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos), devendo 
posteriormente apresentar o comprovante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 17 de Dezembro de 2014.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Presidente da CPL

CONTRATO Nº 161/2014
Publicação Nº 6149

RESUMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM EMPREGO DE MATERIAL 
Nº 161/2014. 

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES. 

Contratada: CONSTRUTORA CALAZANS DAL´COL LTDA EPP.

Objeto: prestação de serviços de instalação elétrica para ar condi-
cionado, assentamento de rodapés, engradamento para forro de 
gesso, pintura em esquadrias de madeira, portas de alumínio e 
blindex, nas adaptações feitas para as salas das Secretarias Muni-
cipais de Educação, Assistência Social, Turismo, Cultura, Esporte 
e Lazer e bem como setores ligados ao Gabinete do Prefeito, no 
Município de São Roque do Canaã, tudo em conformidade com as 
especificações constantes no procedimento licitatório.

Vigência: de 09/12/2014 a 07/02/2015.

Valor: R$ 26.992,76 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e dois 
reais e setenta e seis centavos)

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças:

003.001.04.122.0004.2.004.3.3.90.39 – Outros Serviços de Ter-
ceiros - PJ - (F- 0000018, FR-1605), Royalties do Pet. Estadual;

003.001.04.122.0004.2.004.3.3.90.39 – Outros Serviços de Ter-
ceiros-PJ - (F- 0000018, FR-1000000000000000), Rec. Ordinários.

Processo Administrativo: 004119/2014

Convite nº 005/2014

CONTRATO Nº 162/2014
Publicação Nº 6150

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
162/2014. 

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES. 

Contratada: METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E 
LOCAÇÕES LTDA ME.

Objeto: locação de um sistema de sonorização e iluminação de 
médio porte, grid e grupo de gerador, necessários para a realização 

Câmara muNiCiPal

PORTARIA Nº 169/2014
Publicação Nº 6184

PORTARIA Nº. 169, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

ALTERA ART. 1º DA PORTARIA Nº 155/2014, QUE CON-
CEDE ABONO.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, o Artigo 1º da Portaria nº 155/2014, de 17 de 
novembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.1º- CONCEDER, ao Servidor MARCELO DHEYFE 
MOSCHEM, lotado no Cargo de Assessor Técnico, 
desta Egrégia Câmara Municipal, Abono de Falta ao 
Serviço no dia 24 de novembro e 26 de dezembro 
de 2014, em conformidade com o artigo 142 da Lei 
718/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Munici-
pais”.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial dos Municípios.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

BRAZ MONFERDINI

Presidente 

SEBASTIÃO JACOMO CELLERI

1º Secretário

São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 003/2014
Publicação Nº 6160

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2014

O Município de São Roque do Canaã-Es, através da Comissão Per-
manente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Roque do Ca-
naã-ES, instituída pelo Decreto nº 2.445 de 19/11/2014, localizada 
no Prédio da Prefeitura Municipal, sita na Rua Lourenço Roldi, 88, 
São Roquinho, neste Município, atendendo a Lei nº. 11.947/2009 e 
Resolução/FNDE/CD nº. 026/2013 realiza chamada pública, no dia 
08/01/2014, às 09h, na sala de Licitações, objetivando a aquisição 
de gêneros alimentícios, conforme especificações do Anexo I da 
Chamada Pública, da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural ou suas organizações, para atender os alunos matriculados 
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RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0137/2014
Publicação Nº 6130

RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2014

Foi considerada vencedora do Pregão Presencial nº 137/2014 que 
trata da aquisição de Material de Consumo, classificado como 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), a serem utilizados pe-
los servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
São Roque do Canaã, pois, atendeu todas as exigências editalícias, 
a seguinte empresa:

a) MEGA ATACADISTA LTDA ME – Itens – 01, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 33, 34, 35, 39, 40, 41 e 42, perfazendo o 
valor de R$ 7.001,04 (sete mil e um reais e quatro centavos). 

Informamos que os itens 02, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 e 43, não foram 
adquiridos no presente Pregão Presencial.

O valor total adquirido neste certame perfaz o montante de R$ 
7.001,04 (sete mil e um reais e quatro centavos).

São Roque do Canaã – ES, 17 de Dezembro de 2014.

ALEXSANDRO FIORENTINI
Pregoeiro Oficial

Serra

Prefeitura

CONTRATO 292/2014
Publicação Nº 6178

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 292/2014 PROCESSO Nº 
81521/2014 - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
037/2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO.

Partes: Partes: O Município da Serra e a Empresa Mencer Ví-
deos Ltda-EPP. Objeto: Contratação de empresa para executar 
eventos com fornecimento de estruturas. Vigência: a partir da as-
sinatura até 31/12/2014. Dotação Orçamentária: 

13.391.0130.2.075/3.3.90.39.00

Data de assinatura, 17 de dezembro de 2014.

Ronaldo Endlich Schmidt Filho

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

MPE313-2014
Publicação Nº 6151

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira torna pu-
blico o resultado da licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 313/2014, processo nº 73705/2014/SEMAS, destinado 
a Contratação de empresa para fornecimento de kit lanchesl con-
forme segue:

Lote I-CAC COMERCIAL LTDA-ME CNPJ:04.344.8170/0001-38 no 
valor de: R$ 22.324,00

da festa de Reveillon de Rua no Centro da cidade de São Roque 
do Canaã – ES, a realizar-se nos dias 31 de Dezembro de 2014 e 
1° de Janeiro de 2015, na praça em frente da Igreja Matriz de São 
Roque – Centro do Município de São Roque do Canaã – ES, sendo 
a CONTRATADA responsável pela execução total dos serviços des-
criminados conforme descrito no contrato.

Vigência: de 10/12/2014 a 31/01/2015.

Valor: R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer:

006.001.27.813.0009.2.032.3.3.90.39 – OSTPJ - (F-145, FR-1000 
e 1604).

Processo Administrativo: 003971/2014

Pregão Presencial nº 125/2014

CONTRATO Nº 163/2014
Publicação Nº 6153

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
163/2014. 

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES. 
Contratada: F1 EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA EPP.
Objeto: locação, instalação e manutenção de sanitários portáteis, 
destinados ao evento do Reveillon de Rua no Centro da cidade de 
São Roque do Canaã – ES, a realizar-se nos dias 31 de Dezembro 
de 2014 e 1° de Janeiro de 2015, na praça em frente da Igreja 
Matriz de São Roque – Centro do Município de São Roque do Ca-
naã – ES, sendo a CONTRATADA responsável pela execução total 
dos serviços descriminados conforme especificações do contrato
Vigência: de 10/12/2014 a 31/01/2015.
Valor: R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer:
006.001.27.813.0009.2.032.3.3.90.39 – OSTPJ - (F-145, FR-1000 
e 1604).
Processo Administrativo: 004128/2014
Pregão Presencial nº 127/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004095/2014
Publicação Nº 6170

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004095/2014
RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO 
ARTIGO 24, INCISO V, DA LEI 8.666/93.

Conforme documentação anexa a este processo, entendemos ser 
caracterizada a hipótese de Dispensa de Licitação de que trata o 
assentimento do artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. Em vista disso, eu Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Munici-
pal, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 24, 
inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO e AUTORIZO 
a contratação de empresa especializada em segurança privada, 
para atuar na festa de Reveillon de Rua no Centro da cidade de 
São Roque do Canaã – ES, a realizar-se nos dias 31 de Dezembro 
de 2014 e 1° de Janeiro de 2015, na praça em frente da Igreja 
Matriz de São Roque – Centro do Município de São Roque do Ca-
naã – ES, em favor da empresa Servit - Serviços de Vigilância e 
Segurança Ltda ME. 

O valor global estimado da contratação de que tratamos é de R$ 
4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais).

Gabinete do Prefeito, 17 de Dezembro de 2014.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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Humanos, Departamento de Adm. de Materiais-DAM, 1º andar, 
Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Centro, Serra/ES, licitação na 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PRE-
ÇO, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, objetivando a CONTRA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA A ELABORA-
ÇÃO DOS ESTUDOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
A MODELAGEM TÉCNICA VISANDO À MODERNIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA, CULMINANDO NA ELABO-
RAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE SERVIRÁ DE 
BASE TÉCNICA PARA A CONSOLIDAÇÃO DO EDITAL 
DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PÚBLI-
COS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIM-
PEZA URBANA, conforme exigências qualitativas e quantitativas 
discriminadas nos Anexos, do presente edital. A documentação 
necessária e propostas deverão ser entregues, nos termos do Edi-
tal, na data, horário e endereço acima mencionado. O presente 
Edital poder ser obtido no site www.serra.es.gov.br (link licitação).

Serra/ES, 17 de dezembro de 2014.

Comissão Permanente de Licitação/SEAD

Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

RETIFICAÇÃO 002 EDUCAÇAO
Publicação Nº 6129

ERRATA Nº 002

PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA EDITAL Nº 010/2014

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público a di-
vulgação da correção do edital acima epigrafado, sendo retificado 
o Item 5 e 8.1.1.2 . O inteiro teor da retificação está disponível no 
site abaixo. As demais cláusulas e condições permanecem inalte-
radas.

INFORMAÇÕES: Secretaria M. de Turismo Esporte e Lazer e no site 
www.vendanova.es.gov.br

DALTON PERIM

PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO 003 EDUCAÇÃO
Publicação Nº 6131

ERRATA Nº 003

PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Educação e 
cultura EDITAL Nº 009/2014

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público a 
divulgação da correção do edital acima epigrafado, sendo retifi-
cado o Item 5.1, 6.1 e Anexo III . O inteiro teor da retificação 
está disponível no site abaixo. As demais cláusulas e condições 
permanecem inalteradas.

INFORMAÇÕES: Secretaria M. de Turismo Esporte e Lazer e no site 
www.vendanova.es.gov.br

DALTON PERIM

PREFEITO MUNICIPAL

Serra, 17 de dezembro de 2014.

Eva Clarice P. Cavalcante 

Pregoeira Oficial/SEAD

RESOLUÇÃO Nº 27/2014
Publicação Nº 6172

Resolução Nº 027/2014

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da 
Serra, no uso das suas atribuições legais, em Reunião Ordinária do 
dia 10 de Dezembro de 2014,

Resolve:

Art. 1º. Aprova o Calendário de Reuniões Ordinárias do CONCASE 
para o ano de 2015:

Mês Dias
Janeiro - -

Fevereiro 11 25
Março 11 25
Abril 08 22
Maio 13 27
Junho 10 24
Julho 08 22

Agosto 12 26
Setembro 09 23
Outubro 14 28

Novembro 11 25
Dezembro 09 -

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Serra, ES 10 de Dezembro de 2014.

Marco Antônio Martão

Presidente do CONCASE

RESULTADO CP 18/14 DOM DIA 18/12 DESERTA
Publicação Nº 6161

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resultado da li-
citação referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2014, 
processo nº 67.824/2014, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSARELA SOBRE O CORREGO NO 
BAIRRO PITANGA, NESTE MUNICIPIO. 

Resultado: Licitação DESERTA.

Serra(ES), 17 de dezembro de 2014

Jefferson Zandonadi

Presidente da CPL/SEOB

TP 003/2014
Publicação Nº 6097

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

N.º 003/2014

O MUNICÍPIO DA SERRA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna Público que realizará às 09h30min do dia 20 
de janeiro de 2015, na Secretaria de Administração e Recursos 

http://www.serra.es.gov.br/
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