n PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
LEI COMPLEMENTAR Nü 030/2009, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a alteração, criação, estruturação c atribuições dos
órgãos do Poder Executivo do Município de Brasnorte, bem como

Câmara Municipal de Brasnorte

Registrado no Livro de Rrçistro de:

y>\ f£f ,

(' ) Resoluções
( ) Decreto Legislativo

M Auíóo/afos

criação de cargos comissionados c suas respectivas

(

fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências".

) Portarias

sob or? "^Q ^ -7«Lfl2

remunerações,

ü Sr. MAURO RUI HfcISLER, Prefeito do Município de Brasnorte,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são

contendas por lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

SeçGera/

Título I

Dos Princípios e Finalidades da Administração Pública Municipal
Art. V

O Poder Executivo Municipal, por meio das ações diretas e indiretas, tem como objetivos o

desenvolvimento social c sustentável do Município, bem como a geração de emprego c renda c o

aprimoramento dos serviços prestados à Comunidade, mediante o planejamento integrado de suas atividades,
buscando consolidar o Município como um centro de excelência, de inclusão social e pólo regional.
Art. 2". A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardarão inteira

consonância com os Planos c Programas do Governo do Estado c dos Órgãos da Administração Federal.
Art. 3°. A Administração Pública do Município de Brasnorte pautar-se-á pelos princípios
fundamentais previstos no art. 37 da Constituição Federal e:
I.
II.
III.
IV.
V.

Liderança Regional;
Espaço Territorial Prazeroso;
Educação formadora da cidadania;
Parceria do Poder Público com a Iniciativa Privada;

Desenvolvimento econômico com responsabilidade social.

Art. 4U. ü Poder Executivo será dirigido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Vicc-Prefeito.

pelas Secretarias Municipais e demais órgãos enumerados nos art. 9 e art. 10, com a estrutura hierárquica
estabelecida no art. 11 desta Lei.

Parágrafo único. As ações da Administração Pública Municipal serão desenvolvidas

prioritariamente mediante projetos, cuja implementação será de competência de cada Secretaria responsável
pela gestão.

Art. 5U. Para realizar investimentos, realizar serviços públicos c desenvolver os meios

indispensáveis ao cumprimento eficiente de suas finalidades, aorganização do Poder Executivo deverá:
I.

Adotar o planejamento estratégico c sistêmico, democratizando a ação
administrativa, através da participação da sociedade civil, de forma a contemplar as

II.

Valorizar os servidores por meio da execução de políticas de permanente
desenvolvimento de competências e técnicas apropriadas, criando satisfação pessoal

aspirações dos diversos segmentos sociais;

e profissional apoiada por processos competitivos de seleção, promoção c^
remuneração.
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iii.

humanai
IV.

P°V°' destlnatar'° fina' * suas ações, de forma étiea e

Promover a modernização permanente dos órgãos, entidades instrumentos e

procedimentos da Administração Públiea Munieipal eom vistas a edoçÍoTe "sL
mn,m,zaçao dos desperdícios eaobtenção de serviços de qualidade

'

V.

Estabelecer formas de comunicação governo-sociedade, que permitam aadoção e
0qualidade
iSdost
PerSpeCt!Ia.d0
dos serviços
públicos;-«adão-usuário "as ações de melhoria contín d

VI.

Estimular a gestão descentralizada, quer territorial, funcional ou social, a fim de
aprox.mar a ação governamental dos cidadãos-usuários e promover o
desenvolv.mento
local, funcionando como agente de mobilização eintegração
dos
recursos sociais;
B v

VII.

Realizar investimentos públicos indispensáveis à criação de infra-estrutura que
proporcione odesenvolvimento sustentável do Município ea elevação da qualidade
de vida da população;

VIII.

M

Preservar o equilíbrio das contas municipais e aumentar a capacidade de
investimento do Município.

Título II

Da Administração do Município
Capítulo I
Da Estrutura do Poder Executivo

Art. 6o. O Poder Executivo Municipal, cuja personalidade jurídica se intitula Município de
Brasnorte, representado pelo Prefeito Municipal, é constituído pelos Órgãos da Administração Direta e
Indireta.

Art. 7°. AAdministração Direta compreende os órgãos municipais encarregados da formulação da
política de gestão pública edo ordenamento operacional das atividades da Administração Municipal, visando
cumprir suas finalidades, bem como a prestação de assessoramento direto ao Prefeito Municipal no exercício
das funções institucionais.

Art. 8o. AAdministração Indireta compreende entidades instituídas em Lei específica para ampliar
a administração direta ou aperfeiçoar sua ação executiva no desempenho de atividades de interesse público,

de cunho econômico, ambiental, tecnológico ou social.

Art. 9o. São órgãos diretamente subordinados ao Prefeito Municipal:
A. Órgãos de Assessoramento:
I. Gabinete do Prefeito Municipal;
II. Controladoria do Município;
III.

Assessoria Jurídica.

IV.

Ouvidoria Municipal

B. Órgãos Auxiliares:
V.
VI.
VII.

Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Planejamento;

C. Órgãos de Administração Específica:
I. Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
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II.
III.
IV.
V.
VI.

Secretaria Municipal
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal

de
de
de
de
de

Esporte e Turismo;
Saúde;
Desenvolvimento Social e Trabalho;
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente;
Infra-Estrutura;

E. Órgãos Consultivos.
I.

Conselhos Municipais constituídos em Lei.

Art. 10. São cargos técnicos vinculados ao nível hierárquico a que ele se subordina:
Administrador;
Assessor;
Chefe de Gabinete;
Diretor;

I.
II.
III.

IV.

Supervisor;

V.

VI.

Coordenador;

VII.
VIII.

Encarregado.
Procurador do Município

Art. 11. São as vinculações da titularidade dos cargos em comissão em relação aos Órgãos da
Administração bem como seu nível hierárquico:
Nível Hierárquico

I. Gabinete do Prefeito Municipal

Cargo do Titular
Prefeito Municipal

II. Chefia de Gabinete

Chefe

2o escalão

III. Secretaria Municipal
IV. Controladoria do Município

Secretário (a)
Controlador(a) Municipal
Assessor (a) Jurídico (a)
Ouvidor (a)
Administradora)
Assessora)
Coordenadora)
Diretor (a)
Encarregado(a)
Supervisor(a)

2o escalão

Órgãos da Administração Direta

V. Assessoria Jurídica
VI. Ouvidoria

VII. Administrador
VIII. Assessoria

IX. Coordenadoria
X. Diretoria

XI. Encarregado
XII. Supervisoria

1° escalão

1° escalão
2o escalão
3o escalão

3 o escalão
3 o escalão
3o escalão

3o escalão
3o escalão
3 o escalão

Parágrafo Único. Na elaboração do organograma, da nomenclatura dos órgãos e as das
competências específicas de cada órgão, o nível hierárquico de menor escalão estará diretamente
subordinado ao de nível imediatamente superior a ele vinculado.

Art. 12. O Poder Executivo especificará em Decreto o organograma, a nomenclatura dos órgãos

segundo as suas competências específicas, nível hierárquico aque se subordina bem como as atribuições dos
cargos em comissões.

Art. 13. A Controladoria do Município, o Chefe de Gabinete e a Assessoria Jurídica do Município
estão no mesmo nível hierárquico das Secretarias Municipais.

Art. 14. Os Secretários Municipais, o Controlador Municipal e a Assessoria Jurídica poderão ser
ordenadores de despesas conforme viera ser autorizado em Decreto.
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Art. 15. As Secretarias são órgãos da administração direta, dirigidas por Secretários, estruturadas
com a finalidade de, na forma da Lei Orgânica do Município de Brasnorte, assistir o Prefeito Municipal em
seu campo de atuação.

Art. 16. As Secretarias definirão, no seu campo de atuação, as diretrizes políticas e os programas
relativos à sua área e estabelecerão as diretrizes técnicas para a execução de suas atividades.

Parágrafo Único. As Secretarias articular-se-ão, para o atendimento de suas finalidades,
com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros Municípios.
Art. 17. Portaria do Prefeito Municipal disporá sobre a substituição do Secretário em suas ausências
e impedimentos legais.
Capítulo II

Das Secretarias Municipais e Órgãos Equivalentes
Seção I

Do Gabinete do Prefeito Municipal

Art. 18. O Gabinete do Prefeito, órgão dotado de autonomia funcional, tem por finalidade prestar
assistência e assessoramento direto e imediato ao Prefeito, planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar

as ações políticas e de comunicação social do Poder Executivo Municipal, visando à integração das políticas
públicas e das atividades dos órgãos e das entidades da Administração Pública.
Art. 19. Compete ao Gabinete do Prefeito Municipal:
I.

A assistência e assessoramento ao Prefeito no trato de questões, providências e

iniciativas do seuexpediente pessoal, assessoramento pessoal e especial;
II.

Assessorar e secretariar o Prefeito nas reuniões internas ou públicas;

III.

A recepção, atendimento e encaminhamento dos munícipes, autoridades e visitantes

IV.
V.

A recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;
A elaboração da agenda de atividades do Prefeito, controlar e zelar pelo seu

VI.

Desempenhar outras tarefas compatíveis com atividades do gabinete, quando

que demandem ao gabinete, assim como promover as relações públicas, incluindo as de representação e de
divulgação;

cumprimento;

determinadas pelo Prefeito Municipal.
VII.
Exercer o controle orçamentário no âmbito da unidade;
VIII.
Executar atividades administrativas no âmbito da unidade;

IX.

Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas ao gabinete;

X.
XI.

Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da unidade;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.
Seção II

Da Controladoria do Município

Art. 20. A Controladoria do Município, órgão dotado de autonomia funcional, tem por finalidade
executar aauditoria interna preventiva ede controle dos órgãos e entidades do Poder Executivo.
Art. 21. Compete à Controladoria do Município:

Rua Campo Grande, 989 - Bairro Nosso Lar - FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: pref.brasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
I.
Dirigir, supervisionar e executar os serviços de auditoria nas áreas administrativa,
contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de custos dos órgãos e entidades do Poder
Executivo;

II.

Avaliar o cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias ou em outros atos

legislativos ou administrativos;
III.
Aferir a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias bem como os direitos e
haveres do município;
V.

Apoiar a participação pública e os controles externos no exercício da sua missão

institucional;
VI.

Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Controlar as atividades de organização, informática e sistema de informações
visando o amplo controle das informações municipais;
VII.

Seção III
Da Assessoria Jurídica

Art. 22. A Assessoria Jurídica do Município tem por finalidade planejar, coordenar, controlar e
executar as atividades jurídicase correlatas de interesse do Município.
Art. 23. Compete a AssessoriaJurídica do Município:
I. Defender, emjuízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;
II. Promover a cobrança judicial da Divida Ativa do Município ou de quaisquer outras
dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;

III. Assessorar o Prefeito Municipal nos atos executivos relativos a desapropriação,

alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos em geral;
IV. Proporcionar assessoramento jurídico aos órgãos do Município e em processos
administrativos.

V. Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo Municipal,
incluída a assistência ao Prefeito nos assuntos relativos a Municipalidade;

VI. Representar o Município em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em que

tenha interesse, inclusive em matéria tributária e fiscal;

VII. Representar, em regime de colaboração, interesse de entidade daAdministração em

qualquer juízo ou tribunal, mediante solicitação da entidade eautorização do Prefeito Municipal;
VIII. Coordenar outras atividades destinadas à consecuçãode seus objetivos;

IX. Exercer as competências do Procurador Geral do Município na falta deste.
Seção IV

Da Secretaria Municipal de Finanças

Art. 24. A Secretaria Municipal de Finanças tem por finalidade planejar, organizar, dirigir,
coordenar e controlar as atividades contábeis, financeiras e fazendárias do município, visando o

fortalecimento da capacidade gerencial, normativa, operacional e tecnológica da gestão pública e demais

ações de natureza fiscal, garantindo o pleno funcionamento do Poder Executivo Municipal, facilitando a
promoção de aprimoramento organizacional contínuo.
Art. 25. Compete à Secretaria Municipal de Finanças:
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I. Desenvolver o planejamento operacional e a execução da política financeira,
tributária e econômica do Município;
II. Assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros;
III. Desenvolver estudos e auxiliar na elaboração do planejamento e a elaboração do
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar,
coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as disposições legais,
respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei 8.666/93, 4.320/64 e Lei complementar 101/2000;
IV. Realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária;

V. Definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, tributárias e
financeiras do município, atendendo a legislação em vigor otimizando a aplicação dos recursos públicos;
VI. Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública,
proporcionando a contabilização e a liquidação da despesa pública;
VII. Realizar as prestações de contas do Município;
VIII. Elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias;

IX. Programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das
despesas;

X. Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar as

informações estabelecidas na Lei Complementar Federal n° 101/2000 e demais legislações vigentes;
XI. Supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento
do Município;
XII. Inscrever e cadastrar os contribuintes, bem como prestar orientação aos mesmos;

XIII. Realizar o lançamento, a arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao
Município;

XIV. Realizar a inserção e baixa em dívida ativa dos contribuintes;
XV. Programar campanhas visando à arrecadação;

XVI. Executar o registro e controles contábeis da administração financeira e patrimonial e
o registro da execução orçamentária;
XVII. Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à
sua área de competência;

XVIII. Orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura

de crédito adicional ao orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção de eventuais desvios na
execução do orçamento e nas diretrizes propostas;

XIX. Efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento

quando solicitado pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições legais;
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Gerir a legislação tributária e financeira do Município;
Manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do Município;
Controlar e acompanhar a execução de convênios vinculados a secretaria;
Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município em conjunto com a

Secretaria de Municipal de Planejamento eTurismo e Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário e Meio
Ambiente;

XXIV. Executar em conjunto com a Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário e Meio

Ambiente a emissão e o cadastro da nota do produtor rural;

XXV. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
XXVI. Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria e de outras Secretarias
Municipais;

XXVII. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XXVIII. Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas àsecretaria e de outras secretarias que mantenham informações correlacionadas;
XXIX. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria;
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XXX. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre
eventuais alterações.
Seção V

Da Secretaria Municipal de Administração

Art. 26. A Secretaria Municipal de Administração tem por finalidade executar, organizar, dirigir,
coordenar e controlar as atividades de desenvolvimento de recursos humanos, de planejamento, visando

fortalecer a capacidade gerencial, normativa, operacional e tecnológica da gestão pública, garantindo o pleno
funcionamento do Poder Executivo Municipal com o objetivo de promover seu constante aprimoramento
organizacional.
Art. 27. Compete à Secretaria Municipal de Administração:

I. O planejamento operacional e a execução da política administrativa no que
compreende prover os órgãos da administração direta de suporte administrativo nas áreas de recursos
humanos, serviços gerais, organização e métodos, informática, tecnologia da informação, manutenção e
suprimentos para o desenvolvimento das atividades;
II.

Manter as atividades da Secretaria objetivando o apoio e a orientação às demais

III.

Realizar ações de inspeção e orientações nos locais de trabalho sobre medidas

áreas;

preventivas e uso de equipamentos de proteção individual visando à prevenção de acidentes de trabalho;
IV.

Implantar a medicina preventiva com vistas à prevenção de doenças ocupacionais;

V.

Realizar Concurso Público, de acordo com as necessidades administrativas e

VI.

Operacionalizar as atividades da Divisão de Folha de Pagamento, Registro e

VII.

Emitir e controlar as Folhas de Pagamento, conforme legislação vigente;

VIII.

Proporcionar condições de desenvolvimento do corpo funcional com vistas à

condições legais;
Cadastro;

melhoria da qualidade do serviço público;

IX.

Planejar e executar programas de treinamento, avaliação de desempenho e

gerenciamento do quadro de vagas;
X. Gerir o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores;
XI. Administrar e controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário pertencentes ao
Município;

XII.

Administrar e controlar os processos de compras, em conformidade com a legislação

XIII.

Manter os serviços de recepção e informações ao público em geral no Paço

XIV.

Administrar os serviços de telefonia, internet e comunicação do Poder Executivo

vigente;

Municipal;

XV.

Efetuar estudos e análises técnicas para redesenhos de processos, com normatização

de procedimentos e elaboração de manuais de atribuições das unidades administrativas;
XVI.

Desenvolver estudos e análises técnicas voltadas à racionalização e celeridade das

atividades, visando obter eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos;
XVII.

Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas à secretaria ede outras secretarias que mantenham informações correlacionadas;
XVIII.

Manter os equipamentos de informática e solicitar a aquisição de suprimentos no

âmbito da administração municipal;
XIX.

XX.

Coordenar as atividades da Ouvidoria Municipal;

Gerir o consumo de energia elétrica nos prédios municipais e da iluminação pública

das vias;
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XXL

Gerenciar e manter os serviços de zeladoria, de reprografia, de protocolo, de

vigilância, bem como a guarda e conservação de processos e documentos encaminhados ao arquivo geral do
Município;

XXII.

Gerir o órgão oficial do Município, responsável pela divulgação e publicação dos

atos oficiais;
XXIII.

Municipal, bem como

Realizar a manutenção preventiva e de conservação das instalações do Paço

adequar às instalações de acordo com as normas de segurança e de medicina do

trabalho;
XXIV.
XXV.
XXVI.

XXVII.
XXVIII.
XXIX.

Dar suporte à Junta de Serviço Militar;

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.
Seção VI

Da Secretaria Municipal de Planejamento

Art. 28. A Secretaria Municipal de Planejamento tem por finalidade planejar, organizar, dirigir,
coordenar e controlar as atividades de planejamento e captação de recursos, visando fortalecer a capacidade

gerencial, normativa, operacional e tecnológica da gestão pública, garantindo o pleno funcionamento do

Poder Executivo Municipal promovendo odesenvolvimento organizacional eoaprimoramento da gestão dos
recursos disponíveis.

Art. 29. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento:

I.

Desenvolver o planejamento urbano e rural do Município, visando ao

desenvolvimento físico e social;

II.
III.

IV.

Efetuar o planejamento global da infra-estrutura do Município;
Implantar, coordenar, programar eexecutar a política urbanística;

Implantar, fazer cumprir e manter atualizado o Plano Diretor, bem como o

desenvolvimento integrado e a obediência das leis complementares;

V.

Elaborar projetos, compatibilizados, das ações em conjunto com as demais

secretarias;

.

.

. ,.

«^

VI. Efetuar, em conjunto com a Secretaria de Finanças, registros e informar sobre
imóveis, cálculos de tributos edados dos cidadãos, subsidiando planos e projetos;
VII.
VIII

Elaborar e atualizar a cartografia municipal;
Autorizar usos, obras ou parcelamento do solo;

IX. Captar recursos, elaborar, desenvolver e acompanhar projetos, buscando recursos
iunto aorganismos federais, estaduais, não-governamentais, internacionais eentidades de classe;
X.

Elaborar projetos, programas, planos de trabalho e demais documentos necessários a

viabilização de recursos para o Município;

XI.

mQ«w

Elaborar e Revisar Leis Complementares previstas no Plano Diretor e manter

controle de legislação sobre o assunto;

XII

Controlar os sistemas de numeração predial, identificação dos logradouros públicos,

execução de projetos para geração eatualização de cadastros, bem como olevantamento esistemat.zaçao dos
Üad°
xill Analisar e aprovar projetos arquitetônicos, loteamentos, condomínios,

desmembramento/anexação de chácaras urbanas e subdivisões/unificações de lotes urbanos, bem como
emitir os respectivos documentos;

r
Rua Campo Grande, 989 - Bairro Nosso Lar - FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: pref.brasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
XIV.

Emitir: certificado de conclusão de obra, certidões de anuência e demolição, certidão

de aprovação de projetos, segundas-vias de documentos, informações de edificações constantes nas áreas
subdivididas e autorizações de alvará de estabelecimento;

XV. Auxiliar na elaboração das Leis de: imposto predial e territorial urbano, taxa de lixo
e iluminação pública e incêndio, nos termos do Plano Diretor;
XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

Gerenciar o Geoprocessamento;

Manter, revisar e atualizar os valores da Planta de Valores Genéricos;

Realizar pesquisas e levantamentos sobre o meio urbano e rural;
Realizar serviços de topografia para alinhamentos, elaboração de projetos públicos e

apoio à cartografia municipal;

XX.

Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município em conjunto com a

Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário e Meio Ambiente;
XXI. Planejar e implantar medidas para reorientação de tráfego, sentido de vias, redução
de circulação de veículos.

XXII.

XXIII.

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria e

de outras Secretarias Municipais

XXIV.

Exercer o controle orçamentário no âmbito da secretaria;

XXV.

Acompanhar a execução orçamentária no âmbito das outras secretarias;

XXVI.

XXVII.

Executar atividades administrativas no âmbito da secretaria;

Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas à secretaria e de outras secretarias que mantenham informações correlacionadas;
XXVIII.

Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.
Seção VII

Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Art. 30. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem por finalidade planejar, organizar,

dirigir, coordenar e controlar os programas, projetos e atividades educacionais, culturais e esportivos

escolares do Município, visando à formação escolar voltada para a cidadania, bem como o a preservação e a
revitalização de seu patrimônio histórico, artístico e cultural, colaborar para a formação de um cidadão
consciente e voltado ao desenvolvimento comunitário, urbano ou rural, através daeducação e da cultura.
Art. 31. Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
ensino;

I.

Programar, coordenar eexecutar a política educacional na rede pública municipal de

II.

Instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, controlando e

.

fiscalizando o seu funcionamento;

III.

Gerenciar a documentação escolar e estatística, a estrutura e funcionamento do

programa federal vinculado à freqüência do aluno àescola, bem como oregistro escolar;
IV.
V.
VI.

Manter e assegurar a universalização dos níveis e modalidades de ensino;
Ampliar gradativamente ajornada de tempo escolar;
Prover o atendimento educacional especializado com recursos tecnológicos,

VII.

Articular ações com outros órgãos públicos - municipais, estaduais e federais -,

equipamentos adaptados, acessibilidade arquitetônica, entre outros, conforme a necessidade do aluno com
deficiência;

...

, .

c ,

entidades não-governamentais e de iniciativa privada sem fins lucrativos para complementar oatendimento
especializado nas áreasde educação;
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VIII.
Incentivar a pesquisa didático-pedagógica no intuito de implementar uma prática
contínua de divulgação e publicação por meio de eventos na área da educação;
IX. Criar, implementar, administrar e manter o Sistema Municipal de Ensino e o
Conselho Municipal de Educação;
X.
Instituir gradativamente conselhos escolares;
XI.

Proporcionar acesso qualitativo aos recursos tecnológicos para alunos, professores e

XII.

Implementar programas de alimentação e nutrição nos estabelecimentos públicos

funcionários;

municipais de ensino;
XIII.

Participar efetivamente nos conselhos municipais;

XIV.

Prover de transporte escolar a zona rural, sempre que necessário em regime de

colaboração com os governos estadual e federal, entidades não-governamentais e de iniciativa privada sem
fins lucrativos, de forma a garantir o acesso dos alunos à escola;

XV.

Realizar as avaliações de desempenho dos servidores lotados na Secretaria

Municipal de Educação e participar do processo de reorganização e readequação do Sistema de Avaliação de
Desempenho dos professores e demais profissionais que atuam na Secretaria;
XVI.

Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou

financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração
direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;

XVII.

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

XVIII. Estabelecer plano de ação orçamentário anual que contemple: a criação de
mecanismos de controle e avaliação do sistema de ensino, formação continuada, adequação do espaço físico,
aquisição de materiais e equipamentos, entreoutros;
XIX.
Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
XX. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XXI.

Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas à secretaria;

XXII.

Apoiar odesenvolvimento das atividades culturais em todas as suas manifestações;

XXIII.

Difundir a cultura em todas as suas manifestações;

XXIV.

Preservar e aumentar o acervo da biblioteca pública municipal;

XXVI

Incentivar e difundir a cultura tradicional, as etnias, costumes e culturas populares;

XXV. Gerenciar a aplicação de recursos públicos e privados, para a instalação e
manutenção de bibliotecas, museus, teatros e outras unidades culturais;
XXVII.

e artística;
XXVIII.
XXIX.
XXX.

relacionados à cultura;
XXXI.

Apoiar aconstituição de grupos voltados atodas as formas de manifestação cultural

Conservar e ampliar o patrimônio cultural;

Preservar documentos, obras, monumentos e locais de valor histórico e artístico;
Instituir e manter um sistema de informação relativo aos planos, projetos eatividades

Desenvolver programas e atividades na área de cinema, teatro, dança, música,

exposições de artes, e outras atividades artísticas e culturais;
XXXII. Preservar o patrimônio histórico-cultural, bem como os costumes e os valores

culturais importantes para a história da ocupação do Município;
XXXIII.

Desenvolver programas e atividades de artes visuais;

XXXIV

Manter e preservar os espaços culturais;

XXXVI.

Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando oórgão responsável sobre

XXXV

Efetuar oplanejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria;

eventuais alterações.
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Seção VIII
Da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo

Art. 32. A Secretaria Municipal de Esporte, tem por tem por finalidade planejar, organizar, dirigir,
coordenar e controlar os programas, projetos e atividades do Município visando promover atividades
relacionadas com esporte, desenvolvimento físico esportivo c lazer, colaborar para a formação de um
cidadão consciente e voltado ao desenvolvimento da qualidade de vida, urbana ou rural, através da prática
esportiva.

Art. 33. Compete à Secretaria Municipal de Esporte c Turismo:

I.

Formular e executar a política esportiva do Município, cm suas diferentes

II.

Promover a rcprcscntatividadc do Município cm eventos desportivos estaduais,

modalidades;
nacionais c internacionais:

III.
IV.
V.
VI.

Realizar c desenvolver eventos esportivos cm suas diferentes modalidades;
Scdiar eventos esportivos;
Promover o lazer a toda sociedade:

Realizar atividades sócio-culturais de lazer c recreação, mediante a utilização dos

espaços disponíveis;

VII.

Proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas etárias, através de

atividades esportivas c recreativas;

VIII.

Incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde c vitalidade às

diferentes faixas etárias;

IX. Implantar projeto para avaliação c orientação de atletas amadores do Município c
praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos pela secretaria;
X.

XI.

Conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município;

Manter c adequar a infra-estrutura dos locais para a realização de atividades

esportivas e de lazer c demais serviços prestados à comunidade, no âmbito da secretaria;
XII.

Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou

financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração
direta c indireta da União, Estados c outros Municípios;

XIII.

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

XIV.

Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XV.

Coordenar c controlar as atividades de organização, informática c sistema de

informações vinculadas à secretaria;
XVI.
Promover o fomento c incentivo à instalação de novos negócios e investimentos para

valorização c exploração do potencial de turismo e doturismo rural, no Município;

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

Promover eventos para incentivar o desenvolvimento do turismo no Mimicípio

Exercer o controle orçamentário no âmbito da secretaria;

Efetuar o planejamento das atividades anuais c plurianuais, no âmbito da secretaria;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.

Seção IX
Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 34. A Secretaria Municipal de Saúde, tem por tem por finalidade planejar, organizar, dirigir,
coordenar e controlar os programas, projetos c atividades do Município visando promover o atendimento
integral à saúde e saneamento básico dapopulação do Município.
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Art. 35. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I.

Coordenar, controlar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do

II.

Formular a política de saúde ambiental e ações de prevenção, promoção, proteção e

Município;

recuperação da saúde individual e coletivajuntamente com o Conselho Municipal de Saúde;
III. Definir a política de regulação da Secretaria em relação ao Sistema Municipal de
Saúde;

IV.

V.

Elaborar boletins sobre informações da saúde;

As vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, de orientação alimentar e de saúde do

trabalhador;

VI. Realizar ações preventivas cm geral, de vigilância e controle sanitário;
VII.
A vigilância de saúde, especialmente quanto às drogas, medicamentos e alimentos;
VIII.
Estabelecer diretrizes paradesenvolvimento do programa de controle de infecção nas
áreas de abrangência da Secretaria Municipal de Saúde;
IX. Elaborar e realizar pesquisa científicae tecnológica na área de saúde;
X. Elaborar, discutir, pactuar c recomendar as diretrizes básicas e as guias operacionais

do atendimento integral às urgências no seu âmbito de responsabilidade, em consonância com as diretrizes
estaduais e nacionais;

XI. Promover, coordenar e normatizar a organização e o desenvolvimento da política de
média e altacomplexidade, ambulatorial e hospitalar do SUS;

XII.

Promover campanhas de esclarecimento, visando a preservação da saúde da

população;

XIII. Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias operacionais
do atendimento integral em saúde bucal no seu âmbito de responsabilidade, em consonância com as
diretrizes estaduais e federais;

XIV.

Implantar e fiscalizar posturas municipais relativas a higiene e a saúde pública;

XV. Promover, coordenar e normatizar a organização e o desenvolvimento da política de
assistência farmacêutica em consonância com a Política Nacional de Medicamentos, observando os
princípios do Plano Municipal de Saúde;

XVI. Articular com outros órgãos e secretarias municipais, estaduais e federais, entidades
da iniciativa privada para o desenvolvimento de programas conjuntos;
XVII. Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes básicas e as guias operacionais

do atendimento integral em saúde mental no seu âmbito de responsabilidade, em consonância com as
diretrizes estaduais e nacionais;

XVIII.

Estimular e apoiar o bom funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, criando

mecanismos para sua avaliação de forma permanente;

XIX.

Subsidiar os processos de elaboração, implantação e implementação de normas,

instrumentos e métodos necessários ao fortalecimento do modelo de gestão do SUS;
XX. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou

financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos eórgãos da administração
direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;

XXI.

XXII.

XXIII.

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;

Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas à secretaria;
XXIV. Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XXV.
XXVL

Efetuar oplanejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.
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Seção X

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Art. 36. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho tem por tem por finalidade
planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar os programas, projetos e atividades do Município vinculado
o desenvolvimento social, habitacional c do trabalho, visando melhorar a qualidade de vida c garantir o bemestar da população.

Art. 37. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho:
I.
Planejar c executar as políticas de assistência social do Município:
II. Realizar o planejamento operacional c o desenvolvimento de ações na área de
assistência social, buscando o desenvolvimento humano em todas as formas.

III.

Prover serviços, programas, projetos c benefícios de proteção social básica e/ou

especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem:
IV. Contribuir com a inclusão c a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando
o acesso aos bens c serviços socioassistenciais básicos c especiais na área urbana c rural:

V.
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na
família c que garantam a convivência familiar e comunitária:

VI.

Planejar c organizar serviços de amparo c proteção à infância c adolescência, idosos,

à pessoa portadora de necessidades especiais, famílias, grupos c indivíduos em risco de vulnerabilidade
social;

Vil.

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades do

indivíduo, c o fortalecimento dos vínculos familiares c comunitários:

VIII.

Acompanhar e monitorar o serviço de habilitação e reabilitação na comunidade da

pessoa com deficiência;

IX.

Promover c participar de cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e

conferências na área de assistência social;

X.

Prestar o atendimento assistcncial destinado a famílias c indivíduos que se

encontram em situação de risco pessoal c social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos, e ou

psíquicos, abuso sexual, uso de substância psicoativa, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de
rua, situação de trabalho infantil, entre outras;
XI.
Promover atividades destinadas à melhoria da renda familiar;

XII. Garantir a oferta de serviços de proteção social especial, nas modalidades de media
complexidade, garantindo a proteção c o atendimento das famílias e indivíduos que se encontram em

situação de risco pessoal e social, e que tenham os seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não
foram rompidos;

XIII.

Oferecer os serviços de alta complexidade, garantindo a proteção integral - moradia,

alimentação, higienização e trabalho protegido para as famílias c indivíduos sem referência, e/ou em situação
de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar c/ou comunitário;
XIV. Desenvolver c executar programas c políticas públicas de atendimento ao idoso,

mediante a participação das famílias, da sociedade ede entidades governamentais c não governamentais;
XV.

Desenvolver diretamente c/ou parceria com o governo federal, os programas de

atendimento e proteção à criança e ao adolescente, visando erradicar o trabalho infantil;
XVI.

XVII.

Cadastrar as famílias c pessoas carentes:

Desenvolver c executar programas de atendimento as crianças e adolescentes cm

situação de risco pessoal c social, nos regimes de orientação c apoio sócio-familiar, apoio sócio-educativo
em meio aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade assistida c semi-assistida. cm consonância com a
legislação vigente;

XVIII.

Promover cm conjunto com os conselhos as Conferências Municipais:
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XIX.
Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou
financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração
direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;

XX.

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

XXI.

Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;

XXII.

Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XXIII. Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de
informações vinculadas à secretaria;

XXIV.
XXV.

Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.

Seção XI

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Art. 38. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, tem por tem por

finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar econtrolar os programas, projetos eatividades do Município
visando o seu desenvolvimento econômico sustentável, tratar dos assuntos fundiários e das questões
agropecuárias do município.

Art. 39. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

I.

Planejar, operacionalizar c executar a política de desenvolvimento agrário em

conjunto com os Conselhos vinculados à Secretaria;

II.

Desenvolver projetos em conjunto com as organizações representativas do

município, objetivando a expansão das atividades rurais, na busca de alternativas que visem aperfeiçoar as
potencialidades locais, permitindo a auto-sustentação, o aumento da renda e ao mesmo tempo melhorar a
qualidade de vidado produtor rural;
III. Desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e gerenciar as ações de

desenvolvimento de programas e projetos do setor agropecuário no Município;
IV. Orientar a recuperação e o uso adequado do solo agrícola e dos recursos naturais,
como um todo, para a sustentação da atividade agropecuária;
V. Orientar e fiscalizar os processos e procedimentos dos estabelecimentos que se

destinem ao abate, produção, transformação e industrialização de produtos de origem animal, no âmbito
municipal;

VI. Promover constantemente a modernização técnica através de estudos paraa melhoria
dos serviços oferecidos pela Secretaria;
VII.
Prestar assessoria e assistência técnica aos programas desenvolvidos junto aos

produtores rurais, objetivando odesenvolvimento dos programas atendidos pela Secretaria;
VIII.

Fomentar seminários, eventos, palestras, fóruns, cursos de treinamentos e

capacitação para o produtor rural, visando à melhoria da qualidade de vida e agregando valores em suas
propriedades;

IX.

.

„ .

Difundir o conhecimento técnico referente à eficiência tecnológica, econômica e

administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção;

X.

Incentivar o produtor rural a diversificar suas atividades em culturas alternativas,

através de programas implementados pelo Município;

XI.

Treinar e capacitar técnicos e produtores rurais, através de cursos e eventos, visando

à aplicação de novas tecnologias;
XII. Coordenar e executar em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças a
emissão e o cadastro da nota do produtor rural no município;
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XIII.

Adquirir máquinas e equipamentos necessários à manutenção da infra-estrutura rural

e manutenção de estradas rurais;

XIV.

Implementar e Coordenar e atualizar os dados das propriedades rurais do Município

através de um Cadastro Técnico Rural;

XV.

Manter programa nas diversas áreas da cadeia produtiva rural, visando melhores

condições de trabalho e qualidade na produção;

XVI.

Prestar assessoria aos programas desenvolvidos junto aos produtores rurais,

associações de produtores e feirantes visando à organização e estruturação das entidades representativas, em
parcerias com outras entidades do setor;
XVII.
Formular, coordenar, executar e fazer executar, a política municipal do meio
ambiente e

a preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos

ambientais;
XVIII.

Preservar e conservar praças, parques, bosques e jardins;

XIX.

Conservar e recuperar áreas de preservação permanente;

XX.
XXI.

Realizar atividades voltadas à preservação e conservação ambiental;

Coordenar e executar a política dos serviços de utilidade pública: a limpeza urbana,

os serviços de coleta de entulhos, reciclagem e disposição final do lixo e resíduos sólidos;
XXII.

Fiscalizar e controlar os serviços de limpeza e conservação de terrenos baldios no

perímetro urbano em conjunto com outras secretarias;
XXIII. Promover a manutenção de arborização pública, através do plantio e replantio de
mudas, da remoção de flores e folhagens, da poda de árvores, entre outros;
XXIV.

XXV.

Manter a infraestrutura do Aterro Sanitário;

Implementar políticas e desenvolver campanhas de educação ambiental, visando o

equilíbrio ecológico e a conscientização da população;

XXVI.
XXVII.

Fazer cumprir as leis federais, estaduais e municipais relativas ao meio ambiente;
Estabelecer a cooperação técnica e científica com instituições nacionais e

internacionais de defesa e proteção do meio ambiente;

XXVIII.
XXIX.

XXX.

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
Executar atividades administrativas no âmbito da secretaria;

Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas à secretaria;
XXXI.
Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;

XXXII.
XXXIII.

Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.
Seção XII

Da Secretaria Municipal de Infra-estrutura

Art. 40. A Secretaria Municipal de Infra-estrutura tem por finalidade planejar, organizar, dirigir,
coordenar e controlar os programas, projetos c atividades do Município vinculados a estruturação urbana e
rural, visando ao ordenamento socialmente justo eecologicamente equilibrado do Município.
Art. 41. Compete à Secretaria Municipal de Infra-estrutura:

I.

II.

III.

Planejar, operacionalizar eexecutar a política de obras públicas no Município;
Desenvolver orçamentos de obras públicas nas áreas urbana e rural;

Executar obras públicas no Município, por administração direta ou indireta,

abrangendo aabertura emanutenção de vias públicas no perímetro urbano erural, construção civil, galerias
pluviais, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais;
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IV.

Realizar a ampliação e manutenção nas vias urbanas e logradouros públicos e da

iluminação pública de responsabilidade do Município;

V. Fiscalizar os projetos desenvolvidos e aprovados pela Secretaria Municipal de
Planejamento e outras secretarias municipais;
VI.
Fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas pelo Município;
VII.
Administrar a fabricação e transformação de matérias-primas para aplicação em
obras públicas;

VIII. Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas na zona rural do
município, viabilizando a execução de serviços e obras de infra estrutura rural;
IX. Desenvolver projetos em conjunto com as entidades organizadas do município,
visando melhorar a qualidade de vida na área rural e urbana;
X.
Executar, coordenar e fiscalizar obras de recuperação, manutenção e adequação das

estradas rurais, pavimentação poliédrica ou de pedras irregulares, bem como a manutenção de pontes e
bueiros;
XI.
XII.

Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas na área urbana;
Elaborar cronograma de obras públicas para a zona urbana e rural em conjunto com

outras secretarias;
XIII.
XIV.

Executar obras públicas que visem a melhoria na qualidade de vida da população;

Buscar parcerias com o governo do Estado e União, para execução, fiscalização e

gerenciamento de obras garantindo odesenvolvimento da infra-estrutura do município;
XV. Promover constantemente a modernização técnica por meio de estudos para a
melhoria dos serviços oferecidos pela secretaria;

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

XXI.

Realizar serviços de topografia para a execução de obras públicas;
Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
Manter a Guarda e realizar a manutenção da frota municipal;
Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

Coordenar e controlar as atividades de organização, informática e sistema de

informações vinculadas à secretaria

XXII.
XXIIL

Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria;
Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre

eventuais alterações.

Seção XIII

Dos Órgãos Técnicos
Art. 42. São as atribuições dos órgãos técnicos:

I. Coordenadoria: agregam e implementam as atividades inerentes a campos específicos de
suas atribuições promovendo a integração das atividades desenvolvidas sob sua coordenação;
II. Assessorias: exercem o assessoramento direto aos órgãos a que se subordina, dentro das
competências que lhe são atribuídas;

III. Diretoria: agregam e implementam as atividades inerentes a campos funcionais

específicos de suas atribuições, promovendo a direção e o controle das atividades e ações sob sua
responsabilidade;

.

r .

IV. Encarregado: executam atividades específicas dentro do campo de atribuição própria do

nível hierárquico que está integrado.

, .

,

V. Supervisoria: executam atividades específicas dentro do campo de atribuição própria do

nível hierárquico que está integrado.

VI. Administrador: executam atividades específicas dentro do campo de atribuição própria

do nível hierárquico que está integrado.
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Seção XIV
Dos Conselhos Consultivos

Art. 43. Os Conselhos Consultivos são formados pelos Conselhos Municipais constituídos em Lei
específica.
Capítulo III

Da Organização da Administração Indireta

Art. 44. A Administração Indireta é composta pelos órgãos que vierem a ser instituídos em Lei.
Título III

Das Diretrizes da Gestão Pública Municipal

Art. 45. As ações da Administração Pública Municipal obedecerão aos seguintes princípios de
gestão:

I. Planejamento;
II. Coordenação;
III. Controle;

Parágrafo Único. Para a coordenação eficaz dos programas, projetos e atividades no âmbito
da Administração Pública Municipal, definidas as prioridades de governo.
Capitulo I
Do Planejamento

Art. 46. As ações do Poder Executivo Municipal deverão ser objeto de planejamento, que

compreenderá aelaboração, acompanhamento, integração eavaliação dos seguintes instrumentos:
I. Plano Plurianual;

II. Leis de Diretrizes Orçamentárias;

III. Leis Orçamentárias Anuais;
IV. Plano Diretor do Município.

§1°. As ações de planejamento serão executadas pelas Secretarias dentro de sua esfera de
competência, observadas as diretrizes técnicas.

§2°. Para a elaboração dos orçamentos anuais serão devidamente consideradas as demandas

da comunidade, expressas nas audiências públicas.

Art. 47. O planejamento implicará no estabelecimento de prioridades, na análise da viabilidade
téenico-administrativa dos planos, programas e projetos, acompanhamento e avaliação de sua execução e a

verificação dos ajustes necessários àrealização das metas previstas nos instrumentos acima mencionados.

Art. 48. Constará dos planos e programas governamentais a especificação dos órgãos ou entidades
responsáveis pela sua execução.
CAPÍTULO II
Da Coordenação

Art. 49. As atividades da mesma natureza, comuns a diversos órgãos ou entidades da

Administração Pública Municipal, serão agrupadas funcionalmente e submetidas à mesma coordenação
central, acargo da Secretaria Municipal de Administração de Finanças.
|/
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Parágrafo Único. Tratando-se de execução orçamentária, todas as Secretarias Municipais
são coordenadas pela Secretaria Municipal de Finanças, ficando sujeitas aos controles e ações definidos por
ela.

Art. 50. Os órgãos e entidades com atividades e ações na mesma área geográfica deverão atuar de
forma articulada e coordenada, com o objetivo de assegurar e otimizar a programação e execução integrada
dos serviços municipais.

Art. 51. As ações, os planos e projetos do Poder Executivo Municipal serão articulados e
coordenados visando à otimização dos recursos disponíveis, sem prejuízo da posição hierárquica, dos
vínculos de subordinação e controle e das relações de orientação técnica, considerando-se entre si articulados

todos os órgãos do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de racionalizar esforços e evitar a duplicidade
de atividades.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE

Art. 52. O controle das atividades da Administração Pública Municipal terá como objetivo

acompanhar a execução dos programas de trabalho e do orçamento, avaliar a sua legalidade e conformidade
com o Direito, aferir os resultados alcançados e verificar se os contratos e convênios foram fielmente
adimplidos.

Art. 53. O controle das atividades da Administração Municipal deverá estar estruturado em
sistemas informatizados que possibilitem:

I. apoiar a realização dos processos internos daadministração;
II. aumentar a eficiência da máquina administrativa;

III. aumentar a velocidade de introdução de métodos modernos de gestão;

IV. disponibilizar informações relevantes de forma rápida e pró-ativa;
V. permitir e fomentar o controle público sobre as despesas públicas.

Art.54. Os órgãos e entidades da Administração Municipal submetem-se ao controle externo e
interno, na forma da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Mato Grosso, da Lei Orgânica do
Município de Brasnorte e demais diplomas aplicáveis.

Art. 55. O controle externo do Poder Executivo, compreendendo a administração direta e indireta,
será exercido, entre outros, pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas do Estado.
Art. 56. O controle interno do Poder Executivo é exercido pela Controladoria Municipal.

Art. 57. Compete às Secretárias, dentro da esfera de competência de cada uma delas, controlar a
execução dos programas de trabalho, assim como observar as normas que regem a atividade específica de
cada órgão ou entidade subordinada ou vinculada da administração direta ou indireta, ressalvadas as
competências dos órgãos institucionais de controle, especialmente a Procuradoria Geral do Município,
Assessoria Jurídica do Município, Controladoria do Município e Comissão Permanente de Licitação.
Art. 58. A Administração Pública propiciará o acesso à informação sobre os seus atos e ações

através de meio eletrônico, especialmente sobre os gastos, receitas e indicadores de desempenho.
Parágrafo Único. A providência prevista no caput do presente artigo não ílide o direito

líquido e certo de qualquer cidadão ter acesso a documentos públicos, ressalvadas as hipóteses de
impedimentos legais.
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Título IV

Da Descentralização

Capítulo I
Da Autonomia

Art. 59. O Poder Executivo Municipal poderá atribuir autonomia relativa a órgãos ou entidades para

a execução de obras, atividades ou serviços, desde que definidos os mecanismos de execução e controle
regulamentados por decretos, atendida a legislação vigente e os princípios fixados na presente Lei.
Capítulo II

Da Delegação de Competência

Art. 60. Ressalvados os casos de competência privativa previstos em Lei, é facultado ao Chefe do

Executivo e aos ocupantes de cargos de direção superior delegar competências que lhes tenham sido
deferidas ouavocar as que tenham sido atribuídas, para a prática de atos administrativos, a órgãos ou agentes
públicos.

§1°. A delegação de competência tem por finalidade assegurar eficácia e eficiência às ações

administrativas e será feita através de Decreto ou Portaria, devendo a autoridade delegante indicar as
atribuições e fixar a sua duração.

§2°. Oato de avocação indicará a autoridade avocada, as atribuições que constituem o objeto

e o prazo de sua duração.

§3°. A faculdade prevista neste artigo considerar-se-á implícita em todas as Leis e

regulamentos que definam competências e atribuições.

§4°. A subdelegação só é admissível se tiver sido expressamente autorizada no ato de

delegação.
Título V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 61. A remuneração mensal básica dos cargos bem como a quantidade de Órgãos e Cargos
previstos nesta Lei será o constante nos anexo I e anexo II, desta Lei.

Parágrafo Único. O provimento de cargos será gradativo, de acordo com o processo de

implantação da nova estrutura administrativa e de gradual extinção de cargos.

Art. 62. A Função Gratificada é a vantagem acessória ao salário do Servidor, não constitui

emprego, éatribuído pelo exercício de cargo de Diretor, Coordenador eChefe, ocupado por servidor público
efetivo;

§12. Será atribuído a título de Função Gratificada os valores correspondentes ao anexo III.
§22. O servidor em função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao
serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

Art. 63. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a solução de conflitos positivos ou
negativos entre órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta.
Art. 64. Serão transferidos para as Secretarias estabelecidas por esta Lei os bens patrimoniais,

móveis, direitos, obrigações, equipamentos, instalações, projetos, cargos, documentos e serviços existentes
nas Secretarias Municipais transformadas.
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Art. 65. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder os ajustes no Plano Plurianual de
Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, mediante remanejamento para
atendimento a estrutura administrativa instituída pela presente lei até o limite dos saldos orçamentários

apurados nas unidades extintas, transformadas ou incorporadas para implementação das disposições desta
Lei.

Art. 66. Fica o

Poder Executivo autorizado a

redistribuir,

mediante Decreto, os

cargos

remanescentes dos órgãos extintos de acordo com a estrutura instituída pela presente Lei.

Art. 67. Os cargos comissionados não efetivos serão providos na forma do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município.

Art. 68. Ficam extintos todos os cargos comissionados e funções de confiança não previstos no
anexo I desta lei.

Parágrafo Único. O processo de extinção de cargos terá estrita correlação com as
providências de implantação do novo modelo de gestão em cada área funcional.
Art. 69. Ficam mantidos todos Fundos Municipais com as respectivas atribuições c vinculações
legais, constituídos em lei.

Art. 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário, em especial a Lei 021/2007 de 14 de setembro de 2007, tendo os seus efeitos a partir de 01 de
Janeiro de 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brasnorte-MT, aos vinte edois dias do mês de Dezembro de 2009.

MAURO RUI HEISLER

Prefeito Municipal
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Anexo I

Quadro Geral dos Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa

GRUPO DE DIREÇÃO SUPERIOR E ASSESSORAMENTO

Cargos

Quantidade

Remuneração

Prefeito

1

Lei específica

Vice-Prefeito

1

Lei específica

Secretário

9

DAS VII (Lei Específica)

Controle Interno

1

DAS VII (Lei Específica)

Chefe de Gabinete

1

DAS VI

Tesoureiro

1

DAS VI

Ouvidor

1

DAS VI

Diretor

6

DASV

Assessor

6

DAS IV

Supervisor

8

DAS IV

Administrador

3

DAS III

Coordenador

17

DAS II

Encarregado

6

DASI

61

Total

Anexo II

VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO
Vencimento Mensal (R$)
(lei especifica)
3.050,00
2.300,00
1.850,00
.350,00
950,00
600,00

Símbolo

DAS-7
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS- 1

Anexo III

VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Vagas

Símbolo

04

FG-I

05

FG-II

08

FG - III

Valor

Denominação
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
COORD. DE DEPARTAMENTO
CHEFE DE DEPARTAMENTO

1.000,00
800,00
600,00

PrefeituraMunicipal
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10

FG-IV

CHEFE DE SEÇÃO

400,00
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