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Institui nova Estrutura
Administrativa
para 0
Poder Executivo Municipal, mediante cria~ao e
transforma~ao
de
cargos,
distribui~ao
de
competencias e outras providencias.

A CAMARA MUNICIPAL DE AREAL APROV A E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 10 - A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal e fonnada pelos seguintes
argaos:
I - Chefia de Gabinete;
a) Chefe de Gabinete.
b) Diretor executivo de relayoes govemamentais.
c) Assessor de expediente e serviyos do gabinete.
d) Coordenador de imprensa e comunicayao.
II - Secretaria de Govemo;
a) Secretl.irio de Govemo.
b) Assessor de expediente e serviyos da Secretaria de Govemo.
1Il- Secretaria de Administrayao;
a) Secretl.irio de Administrayao.
b) Coordenador da comissao de licitayao e contratos.
c) Assessor de expediente e serviyos da comissao de licitayao e contratos.
d) Coordenador de compras.
e) Coordenador de patrimonio.
f) Coordenador de CPD.
g) Coordenador de almoxarifado.
h) Coordenador de vigiHincia e guard a municipal.
IV - Procuradoria Municipal;
a) Procurador do Municipio, cargo efetivo.
b) Coordenador juridico.
c) Assessor Juridico.
V - Secretaria de Fazenda e Planejamento;
a) Secretl.irio de Fazenda e planejamento.
b) Diretor de planejamento e gestao.
c) Assessor de arrecadayao e receita.
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VI - Secretaria de Educayao, Cultura, Esportes e Eventos;
a) Secretario de Educayao, Cultura, Esportes e Eventos.
b) Diretor de Cultura.
c) Coordenador de Programas da Secretaria de Educayao, Cultura, Esportes e Eventos.
d) Coordenador de Esportes, promoyao e eventos.
e) Assessor de transporte escolar.
f) Assessor de eventos.
VII - Secretaria de Saude;
a) Secretario de Saude.
b) Diretor geral do Hospital.
c) Diretor Medico do Hospital.
d) Coordenador Odontol6gico.
e) Coordenador da Policlinica.
f) Coordenador de Administrayao Hospitalar.
h) Assessor de Transporte.
i) Assessor de Expediente e Serviyos da Secretaria de Saude.
VIII - Secretaria de Obras e Urbanizayao;
a) Secretario de Obras e Urbanizayao.
b) Coordenador Urbanistico.
c) Assessor de Projetos.
IX - Secretaria de Serviyos Publicos, Transporte e Agricultura;
a) Secretario de Serviyos Publicos, Transporte e Agricultura.
b) Diretor de Limpeza e Ordem Publica.
c) Coordenador de Manutenyao e Frota Municipal.
d) Coordenador de Agricultura.
e) Assessor de Parques e Jardins.
f) Assessor de Manutenyao Eletrica e Iluminayao Publica.

x - Secretaria

de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitayao;
a) Secretario de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitayao.
b) Coordenador de Programas e Convenio da Secretaria de Desenvolvimento
Cidadania e Habitayao.
c) Coordenador de Assistencia Social.
d) Assessor de Expedientes e Serviyos da Secretaria de Desenvolvimento
Cidadania e Habitayao.
e) Assessor de Projetos Sociais.

XI - Secretaria de Meio Ambiente;
a) Secretario de Meio Ambiente.
b) Assessor de Expediente e Serviyos da Secretaria de Meio Ambiente.

Social,

Social,

la.;,
~
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

XII - Secretaria de Trabalho, Turismo, Industria e Comercio;
a) Secretario de Trabalho, Turismo, Industria e Comercio.
b) Coordenador de Desenvolvimento Economico.
XIII - Controladoria geral.
a) Controlador Geral do Municipio.
b) Coordenador de Controle e Auditoria.
c) Assessor de Expediente e Servi90s da Controladoria Geral.

Art. 2° - A Chefia de Gabinete sera estruturada com os seguintes cargos de comando e
direyao superior.
I- Chefe de gabinete.
II - Diretor executivo de rela90es govemamentais.
III- Assessor de expediente e serviyos do gabinete.
IV- Coordenador de imprensa e comunica9ao.
Art. 3° - Sao atribui90es especificas do Chefe do Gabinete do Prefeito:
I- organizar 0 protocolo do cerimonial dos atos publicos ou administrativos em conjunto com
a Assessoria de Comunica9ao;
II- orientar as rela90es com as entidades publicas ou privadas, associayoes de classes e argaos
de imprensa;
III- atender as partes que demandam ao Gabinete e encaminha-las aos respectivos Orgaos da
Administra9ao;
IV- coordenar 0 registro e a expediyao da correspondencia do Gabinete;
V - coordenar a agenda relativa as audiencias a serem concedidas pelo Prefeito, reunioes e
visitas que 0 mesmo participa e a que tenha interesse;
VI- supervisionar a correspondencia particular do Prefeito, mantendo sob sua guarda
documentos de natureza sigilosa;
. VII- manter cadastro atualizado de autoridades, institui90es e organizayoes;
VIII- organizar e manter atualizados os registros relativos ao controle de atividades cumpridas
pelo Gabinete;
, IX - receber os processos administrativos dirigidos ao Prefeito e encaminhar para despacho;
X- encaminhar ao argao de comunica9ao e divulga9ao todos os Atos Oficiais e Leis
Municipais;
XI - enviar a Camara capias dos Convenios assinados conforme previstos nos dispositivos da
Lei Organica Municipal;
XII - determinar atribui90es aos servidores da secretaria;
XIII- acompanhar a aprova9ao dos convenios e sua publica9ao pelo Executivo;
XIV - realizar outras atividades afins.
Art. 4° - Sao atribui90es especificas do Diretor executivo de relar;i5esgovernamentais:
I - assessorar 0 chefe do poder executivo em sua representayao politica e em suas relayoes
govemamentais;
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II - assessorar 0 chefe do poder executivo nas relayoes institucionais internas e externas;
III - coordenar as atividades da ouvidoria municipal;
IV - coordenar as atividades de apoio as ayoes politicas do poder executivo municipal;
V - coordenar e desenvolver outras atividades destinadas a consecuyao dos objetivos politicos
do poder executivo municipal;
VI - realizar outras atividades afins.
Art. 5° - Sao atribuiyoes especificas do Assessor de expediente e servir;os do gabinete do
prefeito.
I - dirigir todos os serviyos afetos ao Chefe de Gabinete;
II - manter contato com municipios, orgaos, entidades publicas e privadas, visando estreitar
as relayoes da prefeitura com estes orgaos;
III - supervisionar a correspondencia recebida pelo Prefeito e remete-Ia ao chefe de gabinete;
IV - mandar arquivar projetos de Lei, Leis, decretos e portarias emanadas do chefe do poder
executivo;
V - mandar agendar as reunioes do Prefeito;
VI - assessorar 0 chefe de gabinete;
VII - realizar outras atividades afins pertinentes ao comando superior da secretaria.
Art. 6° - Sao atribuiyoes especificas do Coordenador de imprensa e comunicar;iio.
I - formular e coordenar a politica de comunicayao social do Governo Municipal, abrangendo
as areas de imprensa, publicidade e divulgayao;
IT - coordenar as atividades de comunicayao social de todas as unidades do Governo
Municipal;
III - coordenar a ediyao e a divulgayao das publicayoes oficiais do municipio;
IV - coordenar a contratayao dos serviyos de pesquisas, publicidade e propaganda do
Governo Municipal;
V - executar e promover atividades de relayoes publicas, divulgayao e publicidade do
Governo Municipal, dentro das normas estabelecidas pelo Prefeito;
VI - manter contatos com orgaos da imprensa, fornecendo notas, textos, "relatorios", bem
como marcar entrevistas individuais e coletivas com os jornalistas;
VII - promover a elaborayao e divulgayao de informayoes, relativas as atividades da
Prefeitura, preparando comentarios, artigos, notas de qualquer materia informativa sobre as
atividades municipais, apos apreciayao do Prefeito;
VIII - manter 0 Prefeito e os demais orgaos da Prefeitura, informados sobre publicayoes de
seus interesses;
IX - promover entrevistas, conferencias e debates sobre assuntos de interesse do Municipio;
X - promover pesquisas de opiniao publica;
XI - promover a coleta de sugesWes e reclamayoes da populayao, encaminhando aos orgaos
competentes para informayoes e eventuais providencias, informando aos interessados;
XII - promover a elaborayao de rehitorios ou sumulas da Administrayao para informayao ao
publico.
XIII - preparar material para divulgar 0 Municipio nos meios de comunicayao locais,
estaduais e nacionais;
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XIV - fomentar 0 interesse dos meios de comunicayao em relayao ao municipio e ayoes da
administrayao publica;
XV - realizar encontro com profissionais de comunicayao para ampla divulgayao do
municipio, eventos e realizayoes da Administrayao Publica;
XVI - recepcionar jomalistas e encaminha-Ios aos orgaos requisitados;
XVII - fomecer material, manter e atualizar a Home Page do Municipio, bem como para
outras Home Pages do pais;
XVIII - elaborar release de interesse publico para serem enviados aos meios de comunicayao;
XIX - divulgar as realizayoes e ayoes de Govemo, nos meios de comunicayao;
XX - promover coletivas com a imprensa para divulgar ayoes de interesse publico;
XXI - elaborar clipping com materias do municipio divulgadas nos diversos mews de
comunicayao para acervo da Administrayao Municipal;
XXII - realizar e enviar clipping diario de noticias de interesse dos orgaos intemos da
Administrayao Municipal;
XXIII - elaborar e executar boletim intemo com informayoes de interesse dos servidores
publicos;
XXIV - manter e ampliar 0 acervo fotografico do municipio;
XXV - produzir material fotografico para a divulgayao de materias junto a Imprensa;
XXVI - realizar outras atividades afins.
Art. 70 - A Secretaria de Governo, responsavel pela conexao do Gabinete com demais orgaos
municipais, e constituida de:
I - Secretario de Govemo.
II - Assessor de Expediente e Serviyos da Secretaria de Govemo.
Art. 80 - Sao atribuiyoes especificas do Secretario de Governo:
I - assessorar 0 Prefeito em todos os assuntos encaminhados a sua analise, e que sejam afetos
aos serviyos publicos;
II - coordenar e supervisionar os trabalhos efetuados por todo secretariado, quando assim 0
Chefe do Executivo Municipal determinar;
III - promover reunioes de secretariado a fim de exigir 0 cumprimento de metas trayadas pelo
Prefeito;
IV - representar 0 Prefeito em reunioes, convenyoes e demais casos quando for designado
\ pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
V - apresentar ao Prefeito relatorio mensal das atividades desenvolvidas pelo seu
secretariado, a fim de que se possam regularizar eventuais desvios de metas;
VI - servir de elo entre 0 executivo e 0 legislativo municipal;
VII - praticar os atos necessarios ao patrocinio dos interesses do municipio, devendo para
tanto, fazer cumprir as metas previstas no plano plurianual, na lei de diretrizes oryamentarias
e na lei do oryamento, podendo, ainda, havendo determinayao do Prefeito, ordenar despesas e
promover empenhos;
VIII - alertar 0 prefeito, por escrito, sempre que tomar conhecimento de irregularidades na
administrayao direta e ou indireta;
IX - dirigir todos os trabalhos, oficios e documentos que sejam nviadps pela secretaria;
X - supervisionar 0 material de consumo da secretaria;

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

XI - supervisionar os serviyos de arquivo da secretaria;
XII - atender os demais secretarios municipais, quanta a pedidos de copias relativas a projetos
de Leis, convenios e contratos, que se encontrarem arquivados na Secretaria de Govemo;
XIII- supervisionar 0 expediente recebido da Camara Municipal e acompanhar a tramitayao
dos pedidos de informayoes, proposiyoes e providencias;
XIV - acompanhar, junto ao Legislativo, 0 andamento dos projetos de lei, verificar os prazos
dos processos do Legislativo e providenciar para adimplemento das datas de sanyao,
promulgayao, publicayao e veto;
XV - promover a organizayao de coletaneas de leis, decretos, portarias e demais atos do
Govemo Municipal, bem como da legislayao federal e estadual de interesse da Administrayao;
XVI- enviar a Camara Municipal os projetos de lei, e no seu retomo encaminhar ao Prefeito
para veto ou sanyao;
XVII - substituir os Secretarios Municipais, nos casos em que haja impedimento destes.
XVIII - determinar atribuiyoes aos servidores da secretaria;
XIX - exercer outras atribuiyoes afins.
Art. 9° - Sao atribuiyoes especificas do Assessor de Expediente e Servir;os da Secretaria de
Governo:
I - assessorar 0 Secretario de Govemo no exercicio de suas funyoes;
II - elaborar pareceres tecnicos sobre a materia submetida a secretaria, bem como realizar
estudos e pesquisas de interesse do orgao, quando para isso designado pelo Secretario de
Govemo;
III - colaborar com os demais orgaos do municipio quando designado para tal pelo Secretario
de Govemo.
IV - substituir 0 Secretario de Govemo quando de seu impedimento;
V - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de govemo;
VI - realizar outras atividades afins.
Art. 10° - A Secretaria de Administrar;ao e constituida dos seguintes cargos:
I - Secretario de Administrayao.
II - Coordenador da comissao de licitayao e contratos.
III- Assessor de expediente e serviyos da comissao de licitayao e contratos.
IV - Coordenador de compras.
, V- Coordenador de patrimonio.
VI- Coordenador de CPD.
VII- Coordenador de almoxarifado.
VIII- Coordenador de vigilancia e guarda municipal.
Art. 11 - Sao atribuiyoes especificas do Secretario de Administrar;ao:
I - supervisionar as atividades relativas a administrayao dos recursos humanos, de material,
patrimonio, protocolo, arquivo, informatica, serviyos gerais, e procedimentos licitatorios;
II - orientar e supervisionar a aplicayao da legislayao de pessoal, propondo as alterayoes que
julgar convenientes;

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

IV - propor a admissao, nomeayao, exonerayao, demissao ou dispensa de servidores;
V - supervisionar os processos de licitayao para aquisiyao e locayao de bens, materiais,
serviyos e obras e para a alienayao de patrimonio municipal;
VI - supervisionar as atividades de recebimento, guarda e distribuiyao de materiais;
VII - supervisionar as atividades de registro e controle dos bens moveis, imoveis e
semoventes da Prefeitura;
VIII - supervisionar as operayoes de comunicayoes administrativas, notadamente no que
concerne ao recebimento, registro, encaminhamento e arquivo;
IX - supervisionar as atividades de serviyos de limpeza e de vigilfulcia dos imoveis que
servem a Administrayao Municipal;
X - elaborar e expedir instruyoes para a execuyao das leis, decretos e regulamentos relativos
aos assuntos de pessoal, material, compras, etc;
XI - apresentar anualmente ao Prefei~o, relat6rios dos serviyos realizados na Secretaria;
XII - encaminhar a Auditoria e Controle Interno da Prefeitura, na forma de suas resoluyoes,
toda a documentayao re1ativa a administrayao pessoal, material, compras e serviyos;
XIII - elaborar atos normativos, quanta as atividades da Secretaria de Administrayao;
XIV - determinar atribuiyoes aos servidores da secretaria;
XV - realizar outras atividades afins.

I

Art. 12 - Sao atribuiyoes especificas do Coordenador da comissiio de licitar;iio e contratos:
I - planejar, e1aborar, controlar e adotar medidas indispensaveis a realizayao dos
procedimentos licitat6rios que estabelecem a Legislayao e demais normas vigentes;
II - controlar para que os prazos estabelecidos na Legislayao e demais normas viventes com
re1ayao aos procedimentos licitatorios sejam cumpridos;
III - providenciar para que as compras e contratayoes sejam realizadas em conformidade com
o estabelecido nas solicitayoes e em conformidade com a Legislayao e demais normas
vigentes;
IV - coordenar a promoyao de atos que possibilitem 0 aperfeiyoamento dos procedimentos de
compras e contratayoes;
V - coordenar a manutenyao de controle sistematico sobre todos os procedimentos
licitatorios;
VI - prestar auxilio a CPL - Comissao Permanente de Licitayao, no que for necessario aos
procedimentos licitatorios;
VII - prestar auxilio aos demais setores da Prefeitura na elaborayao das solicitayoes de
licitayoes, compras e contratayoes;
VIII - prestar informayoes aos Orgaos de Controle Interno e Externo, atraves de Relat6rios,
certidoes, apostilas e declarayoes;
IX - coordenar as atividades relativas a contratos de locayao, serviyos e licitayoes;
X - promover a realizayao de licitayoes para obras e serviyos necessarios as atividades da
prefeitura, bem como manter a guarda e registro de contratos administrativos;
XI - elaborar e manter atualizado 0 cadastro de empresas interessadas em participar de
licitayoes;
XII - elaborar contratos de serviyos, contratayoes de pessoal e licitayao;
XIII - desempenhar outras atividades designadas pelo cretario de administrayao;
XIV - realizar outras atividades afins.
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Art. 13 - Sao atribuiyoes especificas do assessor de expediente e servir;os da comissao de
licitar;ao e contratos:
I - elaborar as minutas dos contratos administrativos e submete-Ios a apreciayao do
coordenador da comissao de licitayao e contratos;
II - elaborar as minutas dos editais de licitayao e submete-Ios a apreciayao do coordenador da
comissao de licitayao e contratos;
III - encaminhar a procuradoria do municipio, os processos licitatorios para pareceres, vistos e
orientayao que a comissao julgar necessaria;
IV - envidar esforyos para implantar e realizar 0 pregao atraves da utilizayao de recursos
tecnologicos, consoante legislayao em vigor;
V - organizar e arquivar os processos licitatorios;
VI - assessorar a comissao permanente de licitayao, no exercicio de suas funyoes;
VII - organizar e promover 0 atendimento pertinente a programas de prestayao de contas;
VIII - assistir 0 coordenador da comissao de licitayao e contratos na elaborayao e manutenyao
da atualizayao de cadastro das empresas interessadas em participar das licitayoes;
IX - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de administrayao;
X - realizar outras atividades afins.
Art. 14 - Sao atribuiyoes especificas do Coordenador de compras:
I - coordenar as atividades de compras no que tange a aquisiyao de bens e serviyos para
administrayao publica em conjunto com 0 coordenador da comissao de licitayao e contratos;
II- coordenar a atualizayao de cadastro das empresas interessadas em fornecer ou prestarem
serviyos ao municipio;
III - elaborar e controlar a solicitayao de compras de materiais, equipamentos e serviyos,
respeitados os limites estabelecidos pel a legislayao vigente;
IV - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de administrayao;
V - realizar outras atividades afins.
Art. 15 - Sao atribuiyoes especificas do Coordenador de patrimonio:
I - coordenar, desenvolver e executar todas as atividades relacionadas com 0 patrimonio e os
.
.
servlyos gerais;
IT- coordenar a caracterizayao e identificayao dos bens patrimoniais;
III - orientar a atualizayao da planta geral de localizayao dos proprios municipais;
IV - coordenar 0 fazimento de carga, aos orgaos da Prefeitura, do material permanente a eles
distribuidos e as transferencias de materiais de urn orgao para outro, bem como a conferencia
de carga.
V - articular-se com 0 Departamento de Contabilidade, coordenadores de compras,
almoxarifado e licitayao, para 0 efeito de registro patrimonial dos bens imoveis e do material
permanente;
VI - processar a aquisiyao ou alienayao dos bens imobiliarios, ouvida a Procuradoria do
Municipio;
VII - fiscalizar a observancia das obrigayoes contratuais assumidas por terceiros, em relayao
ao patrimonio municipal;
VIII - determinar as providencias para a apurayao dos desvios de material permanente;
IX - enviar ao Departamento de Recursos Humano copias dos termos de responsabilidade e
de transferencia dos bens patrimoniais;
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x - coordenar

as atividades de tombamento, registro, inventario, protec;ao e conservac;ao dos
bens moveis, imoveis e semoventes da Prefeitura;
XI - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de administrac;ao;
XII - realizar outras atividades afins.
Art. 16 - Sao atribuic;oes especificas do Coordenador de CPD - Centro de Processamento de
dados:
1- gerenciar todas as manutenc;oes logicas (Softwares) e fisicas (Hardware);
II - gerenciar as manutenc;oes fisicas e 16gicas referentes a comunicac;ao das informac;oes
(rede);
III - gerenciar as solicita<;oes de manuten<;ao bem como suas realiza<;oes e documentac;oes
referentes;
IV - gerenciar 0 controle dos Softwares utilizados de acordo com sua necessidade;
V - gerenciar 0 controle dos defeitos ocorridos nos equipamentos de informatica para
monitorar causas e prevenir futuros defeitos;
VI - definir as especializac;oes tecnicas dos equipamentos de informcitica para aquisic;ao de
acordo com a necessidade;
VII - gerenciar a seguran<;a das informac;oes;
VIII - gerenciar as manutenc;oes corretivas ou preventivas;
IX - gerenciar 0 pleno funcionamento dos equipamentos de informatica;
X - definir as especificac;oes tecnicas dos materiais de consumo necessarios para manter 0
pleno funcionamento do Orgao Publico;
XI - gerenciar a utilizac;ao de especificac;oes tecnicas de acordo com os padroes de
equipamentos;
XII - prestar consultoria tecnica aos orgaos;
XIII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de administrac;ao;
XIV - realizar outras atividades afins.

I

Art. 17 - Sao atribuic;oes especificas do Coordenador de almoxarifado.
I - uniformizar 0 uso de materiais utilizados e a respectiva nomenclatura;
. II - propor cotas, pelo menos trimestrais, de fomecimento de material visando nivel de
estoque de seguranc;a;
III - propor as licitac;oes para aquisic;ao de material;
IV - solicitar 0 pronunciamento de orgaos tecnicos, no caso de aquisic;ao de materiais e
equipamentos especializados;
V - controlar os prazos de entrega do material adquirido pela Prefeitura, propondo a aplicac;ao
de multas e penalidades a fomecedores, quando inadimplentes;
VI - elaborar relatorios peri6dicos de atividades, bem como fomecer informac;oes tecnicas e
financeira para controle dos orgaos superiores;
VII- desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de administrac;ao;
VIII- realizar outras atividades afins,
Art. 18 - Sao atribuic;oes especificas do Coordenador de vigildncia e guarda municipal.
1- promover a vigilancia dos logradouros publicos;
II- promover a vigilancia dos Pr6prios do Municipio;
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III- colaborar com a fiscalizayao da Prefeitura na aplicayao relativa ao exercicio do Poder de
Policia Administrativa do Municipio;
IV - coordenar ayoes em conjunto com a Federayao, 0 Estado e outros Municipios, no sentido
de oferecer e obter colaborayao, quando necessaria;
V- combater os pequenos ilicitos e contravenyoes penais, auxiliando as Policias Estaduais e
Federal, no que couber;
VI - promover a vigihlncia das areas de preservayao natural e cultural do municipio;
VII - dar apoio e apresentar soluyoes para a organizayao do transito municipal;
VIII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de administrayao;
IX - realizar outras atividades afins.
f-

't

I

Art. 19 - A Procuradoria do Municipio e composta
comissionados, assim dispostos.
I - Procurador do Municipio, cargo efetivo.
II - Coordenador juridico.
III - Assessor Juridico

de urn cargo efetivo e dois

Art. 20 - Sao atribuiyoes da procuradoria municipal.
I - representar judicial e extra judicialmente 0 Municipio, em defesa de seus interesses, do
seu patrimonio, e da Fazenda Publica, nas ayoes civeis, trabalhistas e de acidentes do trabalho,
falimentares e nos processos especiais em que for autor, reu ou terceiro interveniente;
II -promover, privativamente, a cobranya ami gavel ou judicial da divida ativa, tributaria ou
nao, inscrita pela Fazenda Publica municipal, funcionando em todos os processos que haja
interesse fiscal do Municipio;
III -representar os interesses do Municipio junto ao Contencioso Administrativo Tributario;
IV -elaborar minutas de informayoes a serem prestadas ao Poder Judiciario, nos mandados de
seguranya em que 0 Prefeito, os Secretarios do Municipio e demais autoridades de identico
nivel hierarquico da Administrayao Centralizada forem apontadas como autoridades coatoras;
V - representar ao Prefeito sobre providencias de ordem juridica que the pareyam reclamadas
pelo interesse publico e pela boa aplicayao das leis vigentes;
VI - propor ao Prefeito, aos Secretarios do Municipio e as autoridades de identico nivel
hierarquico as medida que julgar necessarias a uniformizayao da legislayao e da
jurisprudencia administrativa, tanto na Administrayao Direta como na Indireta;
VII - exercer as funyoes de consultoria juridica do Executivo e dos 6rgaos da Administrayao
Direta do Municipio;
VIII - examinar os processos de aposentadoria e de retificayao de aposentadoria,
acompanhando a execuyao dos respectivos atos, a fim de assegurar a legalidade de suas
concessoes;
IX - examinar os pedidos de dispensa e de declarayao de inexigibilidade de licitayao, bem
como de parcelamento para execuyao de obra ou serviyo nos termos da legislayao pertinente;
X - fiscalizar a legalidade dos atos da administrayao publica direta, indireta, propondo,
quando for 0 caso, a anulayao deles, ou quando necessario as ayoes judiciais cabiveis;
XI - requisitar aos 6rgaos e entidades da Administrayao Municipal, certidoes, c6pias, exames,
informayoes, diligencias e esclarecimentos necessarios ao cumprimento de suas finalidades
institucionais;
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XII - celebrar convenios com orgaos semelhantes dos demais Municipios que tenham por
objetivo a troca de informayoes e 0 exercicio de atividades de interesse comum, bem como 0
aperfeiyoamento e a especializayao dos advogados do Municipio;
XIII - manter estagio de estudantes de Direito, na forma da legislayao pertinente;
XIV - avocar a si 0 exame de qualquer processo administrativo ou judicial que se relacione
com qualquer orgao da Administrayao do Municipio, inclusive autarquica;
XV - prop or medidas de carater juridico que visem a proteger 0 patrimonio do municipio ou
aperfeiyoar as praticas administrativas;
XVI - sugerir ao Prefeito e recomendar aos Secretarios do Municipio a adoyao de
providencias necessarias it boa aplicayao das leis vigentes;
XVII - desenvolver atividades de relevante interesse municipal, das quais especificamente a
encarregue 0 Prefeito Municipal;
XVIII - transmitir aos Secretarios do Municipio e a outras autoridades, diretrizes de teor
juridico, emanadas do Prefeito Municipal;
XIX - cooperar na formayao de proposiyoes de carater normativo.
XX - opinar pela contratayao de escritorio juridico extemo, para causas ou peyas juridicas de
alta complexidade e especializayao, fora ou dentro do Estado, que envolvam interesses do
municipio.

Art. 21- Sao atribuiyoes especificas do procurador do municipio.
I - superintender os serviyos juridicos e administrativos da Procuradoria do Municipio;
II - representar 0 municipio em qualquer juizo ou instancia, de carater civil, fiscal, trabalhista,
de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ayoes em que 0 mesmo for parte, autor,
reu assistente ou oponente;
III - receber, pessoalmente, as citayoes relativas a quaisquer ayoes ajuizadas contra 0
municipio, em que seja interessado;
IV - desistir, firmar compromisso e confessar nas ayoes de interesse do municipio, desde que
previamente autorizado pelo Prefeito;
V - representar os interesses do Municipio junto ao Contencioso Administrativo Tributario,
pessoalmente, ou atraves do coordenador ou assessor juridico que designar;
VI - minutar informayoes em mandado de seguranya impetrado contra despacho ou ate do
Prefeito, Secretarios do Municipio e dirigentes de orgaos da Administrayao Direta;
VII - sugerir ao Prefeito a propositura de ayao de inconstitucionalidade de lei ou ate
normativo e elaborar as informayoes que the caiba prestar, na forma da Constituiyao da
Republica e da legislayao especifica;
VIII - delegar competencia ao coordenador ou assessor juridico quando entender pertinente;
IX - expedir instruyoes e provimentos para os servidores da Procuradoria sobre 0 exercicio
das respectivas funyoes;
X - exercitar as atribuiyoes previstas na legislayao de pessoal, como competencia dos
Secretarios do Municipio, no que conceme ao pessoal tecnico-juridico e administrativo da
Procuradoria;
XI - propor, a quem de direito, declarayao de nulidade ou anulayao de quaisquer atos
administrativos manifestamente inconstitucionais ou iIegais;
XII - assessorar 0 Chefe do P der Executivo em assuntos de natureza juridica de interesse da
Administrayao Publica;
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XIII - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo 0 expediente que depender de sua
decisao;
XIV - designar os orgaos em que deverao ter exercicio 0 coordenador e 0 assessor juridico
bem como servidores administrativos;
XV - requisitar, com atendimento prioritario, aos Secretarios do Municipio ou dirigentes de
orgaos ou entidades da Administrayao Direta, certidoes, copias, exames, diligencias ou
esclarecimentos necessarios ao exercicio de suas atribuiyoes;
XVI - requerer ao Prefeito a remoyao ou disposiyao de servidores de outros orgaos da
Administrayao Municipal, para prestarem serviyos junto a Procuradoria;
XVII - reunir, quando conveniente, sob sua Presidencia, 0 Coordenador eo Assessor Juridico,
para exame e debate de materia considerada de alta relevancia juridica;
XVIII - promover a distribuiyao dos serviyos entre os diferentes orgaos da Procuradoria para
elaborayao de pareceres e adoyao de_outras providencias e encaminhar os expedientes para as
proposituras ou defesas de ayoes ou teitos;
XIX - gerir em conjunto com 0 secret<'triode fazenda 0 Fundo da Procuradoria Municipal.
XX - sugerir contratayao de escritorio juridico extemo, para causas de alta complexidade e
especializayao, fora ou dentro do Estado, que envolvam interesses do municipio.
XXI - exercer outras atribuiyoes inerentes as funyoes de seu cargo.
Art. 22 - 0 Coordenador juridico devera ser bacharel em direito com inscriyao na Ordem dos
Advogados do Brasil, seyao Rio de Janeiro, e tera as seguintes atribuiyoes:
I - substituir 0 Procurador do Municipio, nos casos em que haja impedimento deste;
II - coordenar as atividades dos orgaos de execuyao das atividades da Procuradoria;
III - assessorar 0 Procurador nos assuntos tecnico-juridicos
IV - exercer outras atribuiyoes que the forem conferidas ou delegadas pelo Procurador ou
Prefeito;
V - realizar outras atividades afins.
Art. 23 - Sao atribuiyoes especificas do Assessor juridico:
I - despachar os processos juridicos a ele encaminhados pelo procurador ou coordenador
juridico;
II - submeter em ultima instancia, ao procurador do municipio, os processos em que haja
manifestado e que envolvam direitos de servidores ou administrados;
III - atender as consultas do Prefeito, quando eventual mente possam the ser dirigidas,
respeitada a competencia originaria do procurador municipal;
IV - exercer outras atribuiyoes que the forem legal ou regularmente cometidas pelo
procurador do municipio ou pelo coordenador juridico.
Art. 24 - A Secretaria de Fazenda e Planejamento sera constituida dos cargos abaixo:
1- Secretario de Fazenda e Planejamento.
II - Diretor de planejamento e gestao.
III - Assessor de arrecadayao e receita.
Art. 25 - Sao atribuiyoes especificas do Secret'
I - executar a politica fiscal do municipio;
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II - elaborar em colaboravao com os demais 6rgaos da prefeitura, a proposta orc;amentaria
anual e 0 plano plurianual, de acordo corn as diretrizes estabelecidas pelo governo municipal;
III - acompanhar e controlar a execuvao orvamentaria;
IV - controlar a execuc;ao fisico-financeira dos pIanos municipais de servivos e obras, assim
como avaliar seus resultados;
V - supervisionar 0 cadastramento, lanc;amento e arrecadavao das receitas municipais e fazer
fiscalizavao tributliria e 0 exercicio do poder de poHcia na area de atribuivoes, nos termos da
Lei;
VI - administrar, 0 recebimento, pagamento e movimento do dinheiro e outros valores do
municipio, sempre em conjunto com 0 Prefeito;
VII - processar a despesa e manter 0 registro e os controles contabeis da administravao
., financeira, orvamentaria e patrimonial do municipio;
VIII - coordenar a preparac;ao dos balancetes, bem como 0 balanvo geral e as prestac;oes de
contas de recursos transferidos para 0 municipio por outras esferas de governo;
IX - colaborar na fiscalizavao da tomada de contas dos 6rgaos da administravao centralizada,
encarregados da movimentavao de dinheiro e outros valores;
X - elaborar relat6rios de gestao financeira;
XI - determinar atribuic;oes aos servidores da secretaria;
XII - desenvolver outras atividades afins.
Art. 26 - Sao atribuivoes especificas do Diretor de planejamento e gestao.
1- auxiliar no Planejamento, acompanhamento e avaliando avoes e processos relacionados ao
orc;amento, de forma a garantir 0 desempenho das atividades de toda a Prefeitura;
II - auxiliar na coordenavao das atividades no que se ref ere ao planejamento e ao
acompanhamento orvamentario;
III- auxiliar na elaborac;ao, com a participac;ao das outras secretarias, a proposta orc;amentaria
anual, de acordo com a Lei de Diretrizes Orc;amentarias - LDO e PP A;
IV- auxiliar na elaborac;ao e acompanhamento do Orc;amento, de acordo com os recursos
definidos na proposta orc;amentaria e devidamente aprovados;
V - auxiliar 0 secretario de fazenda nas demais func;oes que se fizerem necessaria;
VI - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de fazenda;
VII - realizar outras atividades afins.
Art. 27 - Sao atribuivoes especificas do Assessor de arrecadac;aoe receita.
I - fomentar a captavao de recursos;.
II - elaborar, planejar e controlar os Recursos Financeiros, obtidos dos governos Federal e
Estadual, aplicando-os em projetos para 0 Municipio;
III - captar recursos junto aos governos estadual e Federal;
IV - acompanhar e desenvolver os projetos de interesse do Municipio junto aos governos
Estadual e Federal, fazendo 0 acompanhamento de tramitac;ao;
V - participar, junto aos governos Estadual e Federal das assinaturas de convenios;
VI - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de fazenda;
VII - realizar outras atividades afins.
Art. 28 - A secretariale
seguintes cargos:

ducac;ao, Cultura, Esportes e Eventos sera constituida dos
13

Pra<;aDuque de Caxi

139 -

Centro - Cep 25845-000 - Tel. (24) 2257-3919 - Areal- RJ.

•.

'

.

..•.

..

"

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito

I - Secretario de Educa~ao, Cultura, Esportes e Eventos;
II - Diretor de Cultura.
III - Coordenador de Programas da Secretaria de Educa~ao, Cultura, Esportes e Eventos.
IV - Coordenador de Esportes, prom09ao e eventos.
V - Assessor de transporte escolar.
VI - Assessor de eventos.

t

Art. 29 - Sao atribui~oes especificas do Secretario de Educm;ao , Cultura, Esportes e
Eventos:
I - elaborar os pIanos municipais de educa9ao de longa e curta dura9ao, ern consonancia corn
as norrnas e criterios do planejamento nacional da educa9ao e dos pIanos estaduais;
~. II - executar convenios corn 0 Estado no sentido de definir uma politica de a9ao na presta9ao
gratuita do ensino provenien(e da Educa~ao Infantil e do Ensino Fundamental, regular e
supletivo, tomando mais eficaz a aplica~ao dos recursos publicos destinados it educa~ao e
cultura;
III - realizar anualmente 0 levantamento da popula9ao ern idade escolar, procedendo sua
chamada para a matricula;
IV - manter uma rede escolar que atenda plenamente as necessidades educacionais do
municipio;
V - promover campanha junto it comunidade no sentido de incentivar a freqliencia doa alunos
na escola;
VI - criar meios adequados para a radica~ao de professores na zona rural ou, ainda, para darlhes as necessarias condi90es de trabalho;
VII - propor a localiza9ao das escolas municipais atraves de adequado planejamento, evitando
a dispersao de recursos;
VIII - desenvolver programas de ensino fundamental, ern cursos nao forrnais, e proporcionar
qualifica~ao profissional, de acordo (;Omas necessidades de mao de obra do municipio;
IX - desenvolver programas de orienta9ao pedag6gica, objetivando aperfei90ar 0
professorado municipal dentro das diversas especialidades, buscando aprimorar a qualidade
de ensino;
X - executar programas que objetivem elevar 0 nivel de prepara9ao dos professores e de sua
remunera9ao, integrando-se corn os programas de desenvolvimento de recursos humanos de
responsabilidade do Estado e da Uniao;
XI - desenvolver programas especiais de recupera~ao para os professores municipais sem
forrna9ao prescrita na legisla9ao especifica, a fim de que possam atingir gradualmente a
qualifica9ao exigida;
XII - organizar ern articula9ao corn a secretaria de administra9ao da prefeitura, concursos
para admissao de professores especialistas ern educa~ao;
XIII - coordenar e prom over 0 atendimento ao educando, especialmente do ensino
fundamental, aU'aves de programas suplementares de material didatico escolar, transporte,
alimenta~ao e assistencia it saude.
XIV- dirigir todas as atividades administrativas da secretaria;
XV- administrar a parte or9amentaria da secretaria;
XVI - deterrninar as fun~oes a serem exercidas pelos servidores da secretaria;
XVII - coordenar OSilrab hos dos servidores da secretaria, ern conjunto corn 0 diretor de
cultura;
14
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XVIII - coordenar e fiscalizar 0 transporte de alunos para as escolas municipais;
XIX - determinar atribui<;oes aos servidores da secretaria;
XX - desenvolver outras atividades afins.
Art. 30 - Sao atribui<;oes especificas do Diretor de Cultura:
1- dirigir em conjunto com 0 Secretario, as atividades culturais da secretaria;
II - representar 0 Secretario em seus impedimentos;
III - programar eventos culturais no municipio;
IV - fazer intercfunbio com outros municipios e entidades visando 0 desenvolvimento cultural
do municipio;
V - desempenhar atividades culturais junto a rede municipal de ensino;
., VI - desenvolver projetos culturais bem como a promo<;ao de convenios;
VII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de educa<;ao, cultura, esportes
e eventos;
VIII - realizar outras atividades afins.
Art. 31 - Sao atribui<;oes especificas do Coordenador de programas da Secretaria de
Educar;iio, Cultura, Esportes e Eventos.
I - receber, estudar e propor soluyoes em expedientes e processos, analisando e
acompanhando junto as demais unidades 0 andamento ,das providencias para encaminha-Ios a
apreciayao do Prefeito;
II - participar de reunioes convocadas pelos Secretarios e Prefeito Municipal atinentes a
temas da pasta;
III - assessorar 0 Prefeito Municipal quanta as a<;oes politicas da Administrayao Publica
Municipal, realizando articula<;oes e mantendo contatos com outras entidades publicas ou
privadas para obter a<;oes e/ou informa<;oes de interesse do Govemo Municipal;
IV - programar, coordenar e controlar as atividades de ayoes educacionais de esportes, cultura
e eventos, juntamente com outras unidades municipais;
V - supervisionar a prestayao de contas dos programas da secretaria de educa<;ao, cultura,
esportes e eventos;
VI - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de educa<;ao, cultura, esportes
e eventos;
VII - realizar outras atividades afins.
Art. 32 - Sao atribui<;oes especificas do Coordenador de Esporte, promor;iio e eventos:
I - dirigir, administrar e definir atividades esportivas, bem como desenvolver projetos
esportivos para os municipes e a rede municipal de ensino;
II - organizar tecnica e administrativamente os eventos esportivos e promocionais;
III - selecionar modalidades esportivas viaveis para realiza<;ao de eventos;
IV - preparar todo 0 material tecnico necessario as competi<;oes;
V - estabelecer as modalidades desportivas e seus criterios;
VI - cumprir e fazer cumprir os convenios, regulamentos e regimentos;
VII - promover encontros, pale tras e cursos para professores de educa<;ao fisica, monitores,
gerentes de unidades esportiv
e pessoas ligadas ao desporto;
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VIII - promover junto as Associayoes de Moradores, Instituto de Assistencia aos Servidores,
entidades de classe, tomeios, campeonatos, assim como, caminhadas, corridas, gincanas e
tudo mais relacionadas ao lazer;
IX - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de educayao, cultura, esportes
e eventos;
X - realizar outras atividades afins.

J,

Art. 33 - Sao atribuiyoes especificas do Assessor de transporte escolar.
I - realizar 0 controle de consumo dcs veiculos da secret aria;
II - informar ao secretario de educayao, cultura, esportes e eventos, 0 estado dos veiculos da
secretaria;
III - receber reclamayoes e sugest5es de alterayao do transito, e leva-Ias ao conhecimento do
secretario de serviyo publico, transporte e agricultura;
IV - coordenar e controlar os serviyos de transportes escolar da secretaria;
V - promover e supervisionar a ronda escolar municipal;
VI - promover a manutenyao preventiva dos veiculos da pasta;
VII - manter 0 arquivo e atualizayao dos documentos referentes aos veiculos automotivos;
VIII - inspecionar e controlar a movimentayao dos veiculos desta pasta;
IX - acompanhar revisoes, vistorias e seguros dos veiculos;
X - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de educayao, cultura, esportes e
eventos;
XI - realizar outras atividades afins.
Art. 34 - Sao atribuiyoes especificas do Assessor de eventos.
I - planejar, coordenar e executar pIanos e ayoes gerenciais integradas relativas it organizayao
e manutenyao dos eventos no ambito do municipio;
II - definir metodos e processos a serem empregados para a organizayao e realizayao de
eventos no ambito da pasta;
III - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de educayao, cultura, esportes
e eventos;
IV - realizar outras atividades afins.
Art. 35 - A Secretaria de Saude sera constituida dos seguintes cargos:
I - Secretario de Saude.
II - Diretor geral do Hospital.
III - Diretor Medico do Hospital.
IV - Coordenador Odontol6gico.
V - Coordenador da Policlinica.
VI- Coordenador de Administrayao Hospitalar.
VII - Assessor de Transporte.
VIII- Assessor de Expediente e Serviyos da Secretaria de Saude.
Art. 36 - Sao atribuiyoes especificas do Secretcirio de Saude:
I - promover 0 levantamento dos problemas de saude da populayao do Municipio, a fim de
identificar as causas e com~a r as doenyas com eficacia;
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II - manter estreita coordenayao com os 6rgaos entidades de saude estadual e federal, visando
ao atendimento dos serviyos de assistencia medica e defesa sanitaria do municipio,
preferencialmente atraves de contratos e convenios com entidades filantr6picas e as sem fins
lucrativos;
III - coordenar as unidades de saude existentes no municipio promovendo atendimento de
pessoas doentes e ajudando seus restabelecidos na forma de tratamentos de diversos, tas
como, fisiotenipicos, fonoaudi610gos e prestayao de socorros imediatos, preferencialmente
atraves de contratos e convenios com entidades filantr6picas sem fins lucrativos;
IV - promover programas de assistencia medica as pessoas carentes de toso municipio,
oferecendo profissionais habilitados nas seguintes areas: odontol6gica, enfermagem,
psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia, dentre outras que se fizerem necessarias;
~, V - coordenar 0 encaminhamento de pessoas doentes a outros centros de saude fora do
municipio, quando os recursos medicos locais forem insuficientes, alem de promover junto a
populayao local campanhas preventivas de educayao sanitaria;
VI - promover a vacinayao em massa da populayao local em campanhas especificas ou em
casos de surtos epidemicos.
VII - executar atividades relativas a padronizayao, aquisiyao, guarda, distribuiyao e controle
de medicamento utilizado;
VIII - determinar atribuiyoes aos servidores da secretaria;
XIX - realizar outras atividades afins.

't

Art. 37 - Sao atribuiyoes do Diretor geral do Hospital Municipal.
1- coordenar, orientar e supervisionar 0 desenvolvimento de todas as atividades inerentes ao
Hospital Municipal, distribuindo tarefas e acompanhando a execuyao das mesmas;
II - zelar pela qualidade dos serviyos prestados pelo Hospital Municipal a populayao;
III - estudar e prop or medidas que visem a otimizar todos os serviyos e procedimentos do
Hospital Municipal;
IV - contatar a chefia imediata, objetivando mante-Ia informada sobre as atividades e
ocorrencias do serviyo, bem como repassar aos subordinados as informayoes inerentes a sua
area de atuayao;
V - zelar pelo cumprimento de toda a legisla<;:aoe normas aplicaveis ao Hospital Municipal,
sendo 0 responsavel final pelo cumprimento das mesmas;
VI - zelar por todos os bens do Hospital Municipal;
VII - planejar, coordenar e supervisionar a Unidade de Saude e fiscalizar as atividades do
pessoal que estiver sob a sua responsabilidade;
VIII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de saude;
IX - realizar outras atividades afins.
Art. 38 - Sao atribui<;:oesespecificas do Diretor Medico do Hospital:
I - dar apoio ao corpo medico da secretaria de saude;
II - orientar os medicos da secretaria de saude;
III - elaborar e coordenar escala de plantao;
IV - ser responsavel pela substitui<;:aode medico faltoso ou demissionario;
V - verificar se ha falta de medicamentos na unidade hospitalar, bem c mo tomar medidas
para reposi<;:aodos mesmos;
VI - despachar em processos de licen<;:amedica, juntas medicas;
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VII - compor a Junta Medica do municipio;
VIII - homologar atestados medicos apresentados por servidores, que nao forem expedidos
pelo Sistema Municipal de Saude;
IX - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de saude;
X - realizar outras atividades afins.
Art. 39 - Sao atribui90es especificas do Coordenador Odontol6gico.
I - coordenar os servi90s de odontologia da Secretaria:
II - dar apoio aos odontol6gicos da Secretaria;
III - manter 0 controle do material odontol6gico;
V - elaborar projetos para melhoria de atendimento a popula9aO;
., VI - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de saude;
VII - realizar outras atividades afins.

:1
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Art. 40 - Sao atribui90es especificas do Coordenador da Policlinica:
I - planejar, coordenar e supervisionar a Unidade de Saude e fiscalizar as atividades do
pessoal que estiver sob sua responsabilidade;
II - solicitar a Secretaria de Saude as divers as especialidades medicas, adequando-as ao
espa90 fisico;
III - fiscalizar se esta funcionando corretamente 0 sistema de referencia e contra-referencia;
IV - solicitar a compra e providenciar a manuten9aO de equipamentos;
V - manter a Unidade abastecida de material de limpeza, material grafico, agua potavel;
VI - fornecer informa90es aos 6rgaos municipais e executar tarefas quando solicitado pelo
setor competente;
VII - zelar pelos materiais e patrimonio que estiverem sob sua responsabilidade;
VIII - acompanhar e verificar a prodU9aO ambulatorial, a ser preenchida no sistema de
informa90es e encaminha-Ios a secretaria de saude;
IX - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de saude;
X - realizar outras atividades afins.
Art. 41 - Sao atribui90es especificas do Coordenador de Administrar;iio Hospitalar:
1- dirigir todos os trabalhos administrativos do hospital municipal;
II - coordenar os trabalhos de funcionamento da portaria do hospital municipal;
III - assistir ao diretor geral do hospital, quando solicitado pelo mesmo;
IV - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de saude;
V - realizar outras atividades afins.
Art. 42 - Sao atribui90es especificasdo Assessor de Transporte.
1- apresentar relat6rios mensais ao secretario de sua pasta, sobre as atividades realizadas;
II - fiscalizar e controlar os veiculos oficiais de responsabilidade da secretaria de saude;
III - conferir e assinar relat6rios de acidentes apresentados pelos subordinados;
IV - promover treinamento do pessoal da pasta;
V - promover a manuten9aO preventiva dos veiculos da pasta;
VI - manter 0 arquivo e atualiza9ao dos documentos referentes aos veiculos aut
otivos;
VII - inspecionar e controlar a movimenta9ao dos veiculos desta pasta;
VIII - acompanhar revisoes, vistorias e seguros dos veiculos;
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IX - controlar 0 consumo de combustive is dos veiculos;
X - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de saude;
XI - realizar outras atividades afins.
Art. 43 - Sao atribuic;oes especificas do Assessor de Expediente e Servir;os da Secretaria de
Saude ..
I - elaborar relat6rios referentes as atividades da Secretaria de Saude;
II - prestar assessoria em assuntos administrativos, inteirando-se das metas e objetivos a
serem alcanc;ados, condutas a serem seguidas e outras indispensaveis ao desenvolvimento das
atividades, bem como transmitir aos servidores as decisoes do Secretario;
III - supervisionar a execuyao das atividades da sua Secretaria dirimindo duvidas existentes e
~, acompanhando 0 desenvolvimento das mesmas;
IV - solucionar problemas ligados _aparte administrativa e encaminhar reivindicayoes aos
setores competentes, tendo em vista 0 born andamento dos trabalhos executados;
V - acompanhar 0 cumprimento de rotinas dos serviyos no ambito da Secretaria;
VI - elaborar programa anual, propondo providencias, no sentido de adapta-Ios as
necessidades;
VII - controlar 0 uso adequado de equipamentos e instalac;oes da secretaria de saude;
VIII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de saude;
IX - realizar outras atividades afins.
Art. 44 - A Secretaria de Obras e Urbanizar;ao sera constituida dos seguintes cargos.
I - Secretario de Obras e Urbanizayao.
II - Coordenador Urbanisitico.
III - Assessor de Projetos.
Art. 45 - Sao atribuic;oes especificas do Secretario de Obras e Urbanizar;ao:
I - coordenar a execuc;ao das atividades concementes a construc;ao e conservac;ao de obras
publicas municipais e instalayoes para a prestayao de serviyos a comunidade, que serao
preferencialmente executadas por regime de contrato ou convenio;
II - administrar nos termos de diretrizes gerais fixadas em Lei 0 planejamento urbano do
municipio, tendo em vista as funyoes sociais da cidade e 0 bem estar de seus habitantes,
coordenando a execuc;ao dos projetos de obras publicas municipais, observados anualmente os
limites orc;amentarios;
III - promover preferencialmente por contrato ou convenio, a construyao, pavimentayao e
conservayao de estradas, caminhos municipais e vias urbanas;
IV - promover a execuyao de trabalhos topograficos indispensaveis as obras e serviyos a
cargo da prefeitura;
V - manter atualizada a planta cadastral do municipio;
VI - fiscalizar na forma da Lei 0 cumprimento das normas referentes as posturas municipais;
VII - fiscalizar na forma da Lei 0 cumprimento das normas referente ao zoneamento e
loteamento;
VIII - promover a construyao e conservayao de parques, prayas, jardins publicos e areaS}le
recreac;ao, tendo em vista a estetica urbana, a preservayao do ambiente, a arborizac;ao natural,
recursos hidricos e preservayao do selo;
IX - promover e coordenar a execuyao das concessoes e permissoes de servic;os publicos;
19
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x - analisar

todos os projetos realizados pela Secretaria;
XI - administrar todas as atividades relativas a obras e serviyos realizados pela Secretaria;
XII - determinar atribuic;oes aos servidores da secretaria;
XIII - desenvolver outras atividades afins.
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Art. 46 - Sao atribuiyoes especificas do Coordenador Urbanistico:
1- fiscalizar atividades a construyao e conservayao de obras publicas municipais, atentando
para 0 cumprimento dos projetos de urbanizayao;
II - elaborar os projetos de urbanizac;ao;
III - urbanizar, conforme projetos, os parques, prayas publicas, jardins publicos e areas de
recreayao;
IV - promover 0 atendimento das reclamayoes do publico sobre a conservayao, pavimentayao
dos parques e jardins;
V- desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de obras e urbanizayao;
VI - realizar outras atividades afins.
Art. 47 - Sao atribuiyoes especificas do Assessor de Projetos.
I - coordenar as equipes de trabalho nas obras;
II - zelar pela manutenyao dos equipamentos e ferramentas da secretaria;
III - coordenar 0 andamento e prazo .final das obras;
IV - analisar a necessidade de pedido de prorrogayao de obras;
V - dirigir as atividades das equipes que realizarao trabalhos tecnicos, como topografia,
pesquisas e viabilidade de projetos;
VI- elaborar estudos e pesquisas de interesse da municipalidade para 0 desenvolvimento dos
serviyos desta pasta;
VII- elaborar projetos para municipalidade com elevado padrao tecnico voltado para 0
desenvolvimento do municipio;
VIII- estabelecer interc:1mbio com 6rgaos, fundayoes, centro de pesquisa, etc. , no sentido do
aprimoramento tecnico necessario a elaborayao dos projetos e troca de informayoes;
IX- desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de obras e urbanizayao;
X - desenvolver outras atividades afins.
Art. 48 - A Secretaria de Servi90s Publicos, Transporte e Agricultura
seguintes cargos:
I - Secretario de Serviyos Publicos, Transporte e Agricultura.
II - Diretor de Limpeza e Ordem Publica.
III - Coordenador de Manutenyao e Frota Municipal.
IV - Coordenador de Agricultura.
V - Assessor de parques e jardins.
VI - Assessor de Manutenyao Eletrica e Iluminayao Publica.

e constituida dos

Art. 49 - Sao atribuiyoes especificas do Secretario de Servi90s Publicos, Transporte e
Agricultura:
1- administrar 0 serviyo de transito em coordenayao com os 6rgaos do Estado;
II - fiscalizar e orientar 0 dese penho de todos os veiculos que sejam afetos aos serviyos
publicos;
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III - trabalhar conjuntamente com a secretaria de obras, no senti do se fazer funcionar
corretamente as estradas vicinais, e os seus acessos;
IV - promover a realizac;ao de programas de fomento a agropecmiria, avicultura e todas as
atividades produtivas do municipio, bem como informar aos pecuaristas, avicultores,
industriais, agricultores e demais criadores, sobre todos os programas e incentivos colocados a
disposic;ao dos mesmos, pelo Govemo Municipal, Estadual e Federal;
V - incentivar a formac;ao de associac;oes e outras modalidades de organizac;ao voltadas para
atividades economicas;
VI - manter permanente contato com a EMATER, visando informac;ao e incentivo tecnico e
material aos pecuaristas, agricultores e industriais do municipio;
VII - promover a articulac;ao com diferentes 6rgaos tanto no ambito govemamental como na
,. iniciativa privada, visando 0 aprovcitamento de incentivos e recursos para a economia do
municipio;
VIII - administrar as atividades relacionadas com a manutenc;ao de matadouros, mercados e
feiras livres;
IX - manter estreito relacionamento com diferentes 6rgaos, tanto govemamentais como da
iniciativa privada que tenham atividade no campo de abastecimento e armazenamento;
X - planejar, organizar, controlar, supervisionar, fiscalizar e manter todo 0 sistema de
transporte Municipal, bem como das pressionarias e concessionarias no cumprimento das
determinac;oes legais, tecnicas e operacionais para prestac;ao de servic;os;
XI - elaborar, planejar, controlar e promover a realizac;ao dos servic;os de coleta de lixo e
limpeza do municipio;
XII - administrar toda a parte administrativa da secretaria;
XIII - determinar atribuic;oes aos servidores da secretaria;
XIV - desenvolver outras atividades afins.
Art. 50 - Sao atribuic;oes especificas do Diretor de Limpeza e Ordem Publica.
I - promover 0 atendimento das reclamac;oes do publico sobre a execuc;ao dos servic;os
publicos de limpeza urbana;
II - dirigir 0 procedimento de capina e limpeza das vias e logradouros publicos, bem como de
terrenos baldios, quando necessario;
III - manter atualizado cadastro dos logradouros publicos que necessitem de servic;os
peri6dicos de limpeza e conservac;ao;
IV - dirigir os servic;os de conservac;ao de parques, prac;as e jardins do municipio, levando a
efeito a poda peri6dica das arvores e dos gramados;
V - dirigir os servic;os de limpeza de valas, bueiros e cursos d'agua na area urbana e de
expansao urbana;
VI - dirigir os servic;os de arborizac;ao das prac;as, parques e jardins, mediante a escolha
realizada pela secretaria municipal de meio ambiente das especies em func;ao da beleza, do
clima local, da seguranc;a dos pedestres e do aspecto paisagistico global;
VII - dirigir os servic;os de limpeza, iluminac;ao publica, arborizac;ao da cidade e de
conservac;ao dos parques e jardins;
VIII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de servic;os publicos,
transporte e agricultura;
IX - realizar outras atividades afins.
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Art. 51 - Sao atribuic;oes especificas do Coordenador de Manutem;ao e Frota Municipal.
I - realizar e fiscalizar 0 controle de consumo dos veiculos da prefeitura;
II - promover 0 recebimento de reclamac;5es e sugestoes de alterac;ao do transito, e leva-Ias ao
conhecimento do secretario de servic;os publicos, transporte e agricultura;
III - promover a manutenc;ao preventiva, sua inspec;ao e controle de movimentac;ao da frota
municipal;
IV - informar periodicamente ao secretario de servic;os publicos, transporte e agricultura 0
estado dos veiculos da prefeitura;
V - promover a revisao, vistoria e segura da frota municipal;
VI - manter em ordem e atualizados os documentos referentes a frota municipal;
VII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de servic;os publicos,
•. transporte e agricultura;
VIII - realizar outras atividades afins.
Art. 52 - Sao atribuic;oes especificas do Coordenador de Agricultura.
I - elaborar 0 calendario anual de eventos pertinentes as atividades da secretaria;
II - incentivar, atraves dos projetos e programas desenvolvidos pela municipalidade, a
formac;ao de cooperativas, micro empresas e outros sistemas de cooperac;ao tecnica e de
comercializac;ao de produtos;
III - manter contato frequente com diferentes 6rgaos, instituic;oes, empresas publicas e
privadas, organismos nacionais e intemacionais, organizac;oes nao-govemamentais, entidades
privadas de serviyo social e de formac;ao profissional, tendo por fito 0 desenvolvimento das
atividades relacionadas a agroindustria, agroneg6cio, piscicultura e abastecimento;
IV - viabilizar a criac;ao de organizac;oes comunitarias de trabalhadores da area agricola
visando 0 aumento de renda daquela comunidade;
V - administrar a utilizac;ao do maquinario afeto a secretaria junto aos produtores rurais do
municipio;
VI - elaborar 0 cadastro economico relativo a area rural, contendo os dados relacionados ao
controle da produyao agricola;
VII - proceder ao controle de mudas, bem como a sua doayao, procedendo a elaborac;ao de
cadastro atualizado dos produtores que se beneficiaram do mesmo;
VIII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de servic;os publicos,
transporte e agricultura;
, IX - realizar outras atividades afins.
Art. 53 - Sao atribuic;oes especificas do Assessor de Parque e Jardins.
1- dirigir em conjunto com 0 diretor de limpeza e ordem publica, os servic;os de reposiyao,
construc;ao, conservac;ao e pavimentac;ao das vias publicas, parques e jardins.
II - manter a rede de galerias pluviais e fiscalizar a limpeza dos cursos d'agua;
III - supervisionar a execuyao de projetos de iluminayao de parques e jardins;
IV - promover a remoc;ao de animais mortos encontrados nas vias publicas, providenciando
sua cremayao ou aterro;
V - assistir ao diretor de limpeza e ordem publica na direc;ao das atividades a ele atribuidas;
VI- desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de servic;os publicos, transporte
e agricultura;
VII- desenvolver outras atividades afins.
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Art. 54 - Sao atribuic;oes especificas do Assessor de Manutenfiio Eletrica e Iluminafiio
Publica:
I - supervisionar todo 0 servic;o de manutenc;ao eletrica dos pr6prios municipal, bem como, da
rede eletrica e da iluminac;ao das vias e logradouros publicos;
II- desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de servic;os publicos, transporte
e agricultura;
III - realizar outras atividades afins.

•

!

Art. 55 - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitafiio, sera constituida
dos seguintes cargos:
I - Secretario de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitac;ao.
II - Coordenador de Programas e Convenio da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Cidadania e Habitac;ao.
III- Coordenador de Assistencia Social.
IV - Assessor de Programas e Convenios da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania
e Habitac;ao.
V - Assessor de Projetos Sociais.
Art. 56 - Sao atribuic;oes especificas do Secretario de Desenvolvimento Social, Cidadania e
Habitac;iio:
I - promover 0 desenvolvimento de programas que beneficiem ao menor carente e 0
levantamento da forc;a de trabalho do municipio, incrementando e orientando 0 seu
aproveitamento em instituic;oes sediadas no municipio;
II - pronunciar-se sobre as solicitac;oes de entidades assistenciais do municipio, relativas a
subvenc;oes ou auxilios, controlando sua aplicac;ao quando concedidos;
III - estimular a formac;ao de diferentes modalidades de organizac;ao comunitaria para atuar
no campo da promoc;ao social;
IV - promover a liberac;ao do cidadao, sua justa participac;ao no mercado de trabalho e na
criac;ao de uma sociedade igualitaria;
V - promover 0 amparo ao idoso, a crianc;a e a todo cidadao marginalizado por preconceito
racial, cultural ou economico;
VI - promover a conscientizac;ao e libertac;ao das comunidades marginalizadas;
VII - promover 0 acolhimento e cui dado do deficiente na comunidade;
VIII - formular 0 desenvolvimento de programas de assistencia social, onde 0 municipio
buscara a participac;ao das associac;oes representativas da comunidade;
IX - cumprir politicas e diretrizes definidas no Plano de Ac;ao do Govemo Municipal e nos
Programas Gerais e Setoriais inerentes a secretaria;
X - analisar as alterac;oes verificadas nas previsoes do orc;amento anual e plurianual de
investimentos da secretaria e propor ajustamentos necessarios;
XI - prom over a articulac;ao da secretaria com orgaos e entidades da administrac;ao publica e
da iniciativa privada, visando ao cumprimento das atividades setoriais;
XII - determinar atribuic;oes aos servidores da sec etaria;
XIII - realizar outras atividades afins.
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Art. 57 - Sao atribui90es especificas do Coordenador de Program as e Convenios da
Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitafao.
I - auxiliar 0 Secretario nos assuntos afetos it secretaria;
II - representar 0 secretario em seus impedimentos;
III - coordenar e implantar programas de abastecimento it popula9ao, principalmente a de
baixa renda;
IV - coordenar a elabora9ao de projetos nas areas de gera9ao de renda, no apoio da
comercializa9ao e na produ9ao de produtos fabricados;
V - promover oficinas profissionalizantes, bem como a divulga9ao dos programas;
VI - elaborar e detalhar os projetos especificos, de acordo com as linhas dos programas
planejados;
VII - coordenar a execuyao e avaliayao os projetos em desenvolvimento;
VIII - elaborar atraves de instrumentos tecnicos, todas as etapas dos projetos em
desenvolvimento;
IX - propor e gerenciar convenios com institui90es publicas ou privadas consoante os
objetivos que definem as politicas de qualificayao, requalificayao,
atualizayao e
aperfeiyoamento profissional;
X- desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de desenvolvimento social,
cidadania e habitayao;
XI - realizar outras atividades afins.
Art. 58 - Sao atribuiyoes especificas do Coordenador de Assistencia Social.
I - promover a atuayao em pequenas comunidades que necessitem de orientayao para 0 seu
desenvolvimento social, especificamente junto aos nucleos habitacionais populares;
II - implantar e desenvolver projetos sociais que visem a integrayao da populayao carente em
todas as faixas etarias, de acordo com a necessidade dessa populayao;
III - orientar e supervisionar 0 planejamento e desenvolvimento de ayoes voltadas para a
qualidade e produtividade na sua area de atuayao, promovendo a avaliayao peri6dica dos
resultados alcanyados;
IV - participar dos estudos da elaborayao dos projetos a serem implantados e desenvolvidos;
V - realizar trabalhos de pesquisa no campo social, objetivando 0 conhecimento da realidade,
para novas propostas de atuayao;
VI - implantar programas de abastecimento it populayao, principalmente de baixa renda;
VII - desempenhar outras atividades designadas pdo secretario de desenvolvimento social,
cidadania e habitayao;
VIII - realizar outras atividades afins.
Art. 59 - Sao atribuiyoes especificas do Assessor de Expedientes e Servifos da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitafao ..
I - prestar assessoramento ao conselho municipal de assistencia social, de acordo com a loa;
II - promover a elaborayao e providenciar a coordenayao politica municipal de habitayao de
baixa renda, em articulayao com a secretaria de planejamento e gestao e outros 6rgaos e
empresas da area publica, privada e nao-govemamental;
III- promover a execuyao de programas de assistencia a menores desamparados;
IV -promover a realizayao de conve os de assistencia social com entidades congeneres
federais e estaduais;
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v - promover

serviyos de assistencia funeniria as pessoas necessitadas, interagindo com a
secretaria de obras publicas urbanizac;ao e transportes para os mesmos;
VI - promover, em contato com os demais 6rgaos municipais, projetos que visem a formayao
de mao-de-obra eo desenvolvimento de oportunidades de trabalho;
VII - prop or criterios de acompanhamento e fiscalizac;ao de subvenc;oes e de outros recurs os
municipais transferidos a entidades e instituic;oes locais de ac;ao social;
VIII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de desenvolvimento social,
cidadania e habitac;ao;
XI - realizar outras atividades afins.
Art. 60 - Sao atribuiy5es especificas Assessor de Projetos Sociais.
4
I - elaborar e executar pesquisa de identificac;ao de familias carentes, que se encontrem em
, carencia nutricional e abaixo da linha de po breza, mantendo cadastrado organizado e
acompanhamento frequente destas familias;
II - elaborar, executar, incentivar e desenvolver programas que tenham por fito a melhoria da
qualidade de vida das familias arealenses de baixa renda;
III - oferecer e ampliar programas de divulgac;ao de oportunidades internas, incentivando as
iniciativas referentes a industria caseira, cujo programa devera objetivar 0 aproveitamento dos
excedentes agropecuarios nao comercializados "in natura" e de mao-de-obra familiar;
IV - prestar ac;oes que visem aconselhamento que visem agregar os nucleos familiares;
V - assistir 0 coordenador de assistencia social;
VI- desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de desenvolvimento social,
cidadania e habitac;ao;
VII - realizar outras atividades afins.
Art. 61 - A Secretaria de Meio Ambiente e composta dos seguintes cargos:
I - Secretario de Meio Ambiente.
II - Assessor de Expediente e Serviyos.

,

Art. 62 - Sao atribuiy5es especificas do Secretario de Meio Ambiente:
. 1- administrar a coleta eo tratamento de residuos s6lidos na area do municipio;
II - controlar permanentemente, em conjunto com outros 6rgaos da administrac;ao municipal,
estadual e federal, as atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente,
compatibilizando-as com criterios vigentes de protec;ao ambiental;
III - desenvolver projetos e programas a fim de incentivar a formac;ao de cooperativas,
microempresas e outros sistemas de cooperac;ao tecnica e de comercializayao de produtos, em
conjunto com as demais secretarias e esferas de governo;
IV - desenvolver projetos e programas a fim de operacionalizar a defesa do meio ambiente
como urn todo, em conjunto com as demais secretarias e esferas de governo;
V - exercer atividades relacionadas a politica de meio ambiente da uniao, estado e municipio
que visem a regulayao, controle, fiscalizac;ao, licenciamento, monitoramento, auditoria
ambiental, tudo em conjunto com organismos governamentais e nao-governamentais de meio
ambiente, entes estatais e paraestatais;
VI - exercer, ainda, a gestao, protec;ao, controle da qualidade ambiental, a conservac;ao dos
ecossistemas e das especies neles inseridas, incluindo seu manejo e protec;ao, bem assim 0
estimulo e difusao de tecnologias, informac;ao e educac;ao ambientais, em conjunto com
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organismos govemamentais e nao-govemamentais
de melO ambiente, entes estatais e
paraestatais;
VII - prestar it uniao e aos estados, no ambito da competencia municipal, apoio irrestrito it
politica de defesa do meio ambiente exercendo a sua fiscalizayao e adotando as medidas
previstas na legislayao ambiental, sob pena de responsabilidade;
VIII - promover e implementar 0 desenvolvimento
de atividades relacionadas ao
florestamento, reflorestamento, agroecologia, educayao ambiental e reciclagem;
IX - relacionar-se com diferentes 6rgaos, instituiyoes, empresas publicas e privadas,
organismos nacionais e intemacionais, organizayoes nao-govemamentais, entidades privadas
de serviyo social e de formayao profissional, tendo por fito 0 desenvolvimento das atividades
relacionadas a agroindustrias, agroneg6cio, piscicultura e abastecimento;
• X - solicitar ao prefeito municipal a implantayao de area de proteyao ambiental, visando a
. proteyao de ecossistemas degradados ou ameayados de degradayao;
XI - promover a vigilancia das areas de preservayao do patrimonio natural, bem como
proteger a fauna e flora do Municipio;
XII - determinar atribui<;;oesaos servidores da secretaria;
Xlll - realizar outras atividades afins.

Art. 63 - Sao atribuiyoes especificas do Assessor de Expediente e Servic;os da Secretaria de
Meio Ambiente:
Iacompanhar e avaliar os serviyos de manutenyao de prayas, parques, jardins, bosques e
outros equipamentos urbanos, propondo correyoes, se necessarias;
II conceder licenyas de carater ambiental, ap6s a oitiva do titular da secretaria e de outros
6rgaos govemamentais e nao-govemamentais de meio ambiente, caso necessario;

III convocar, ap6s oitiva do secretario, 6rgaos de proteyao, defesa e fiscalizayao
ambiental, vi sando coibir formas de degradayao ambiental e que ponham em risco a fauna e a
flora;
IV - coordenar a brigada de combate e prevenyao de incendios florestais, em convenio com
·0 lBAMA e com a sociedade civil organizada, atraves da rede de voluntarios ambientais,
realizando palestras e cursos nas comunidades;
Vcoordenar a confecyao de caldas altemativas, incentivar e introduzir 0 usa em
, produtores orgamcos e convencionais, objetivando a transiyao de produtores para urn manejo
mais integrado e sustentavel, reduzindo custo economico e ambiental;
VI - coordenar a execuyao, treinamento e mobilizayao dos voluntarios para a execuyao do
licenciamento ambiental de queimadas controladas e royadas para usa agricola, com oitiva do
titular da secretaria e de entidades govemamentais envolvidas, conforme 0 caso;
VII - coordenar a produyao e distribuiyao organizada de mudas de essencias nativas e
ex6ticas, mudas de ervas medicinais e de olericultura e fruticultura organica, em conjunto
com a secretaria municipal de agricultura, abastecimento e pesca, emater local e com a
associayao de produtores organicos do municipio;
VIII - coordenar 0 planejamento e implantayao de corredores de vegetayao, objetivando a
uniao de fragmentos florestais, a recuperayao de areas degradadas, a regenerayao de topos de
morro e matas ciliares, orientado os proprietarios sobre
legislayao ambiental e 0
cumprimento da funyao social das propriedades rurais;
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IX - coordenar 0 planejamento e implantayao de RPPN's (reservas particulares de
patrimonio natural) e manter representayao desta secretaria com as entidades envolvidas no
processo - financiamentos de ongs e empresas, nacionais e intemacionais;
Xcoordenar 0 projeto de premiayao as residencias, propriedades e industrias que
participarem da defesa do meio ambiente, nas suas diferentes formas;
XI - coordenar programa de controle e educayao de problemas ambientais urbanos
especificos como, odores, ruidos e outras formas de degradayao do meio ambiente, sugerindo
a adoyao de medidas, fiscalizando e autuando os infratores;
XII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretario de meio ambiente;
XIII - realizar outras atividades afins.
4

Art. 64 - A Secretaria de Trabalho, Turismo, Industria e Comercio sera constitufda dos
seguintes cargos:
I - Secretario de Trabalho, Turismo, Industria e Comercio.
II - Coordenador de Desenvolvimento Economico.

Art. 65 - Sao atribuiyoes especificas do Secretario de Trabalho, Turismo, Industria e
Comercio:
I - apoiar a implantayao de industrias nao poluidoras;
II - apoiar a promoyao e a realizayao de feiras, congressos, exposiyoes e outros eventos,
visando a divulgayao do comercio e serviyos locais;
III - apoiar as pequenas industrias, possibilitando a sua safda da informalidade, atraves da
simplificayao e barateamento dos serviyos e tributos inerentes a legalizayao;
IV - buscar apoio junto aos serviyos sociais, objetivando a qualificayao da mao de obra dos
municipes;
V - buscar cooperayao tecnica e financeira no ambito nacional e intemacional para 0
desenvolvimento do potencial comercial do municipio;
VI - colocar a disposiyao dos serviyos sociais, areas para desenvolvimento de cursos de
qualificayao de mao de obra, voltado para a area comercial e industrial;
VII - dar pareceres sobre projetos de investimentos industriais e comerciais, a luz da polftica
. de desenvolvimento economico local;
VIII - dirigir trabalhos de levantamento e analise de informayoes para a formulayao de
politicas publicas na area industrial;
, IX - elaborar em parceria com as secretarias afins anteprojetos e projetos de lei de incentivo
fiscal, viabilizando a implantayao de novas industrias e empresas;
X - elaborar indicadores de avaliayao da eficiencia e eficacia da polftica de desenvolvimento
economico do municipio, efetivado pela secretaria;
XI - fazer propostas concretas de simplificayao dos processos de relacionamento entre as
atividades economicas e 0 setor publico;
XII - formular os programas de apoio ao desenvolvimento e a modemizayao do setor
industrial do municipio;
XIII - formular os programas de apoio ao desenvolvimento e a modemizayao dos setores
comercial, de serviyos e turismo do municipio;
XIV - formular polfticas de fomento e desenvolvimento economico, em consonancia com as
diretrizes de govemo, que visem incrementar a atividade economical dmu
. fpio, par
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intermedio de parcenas com a iniciativa privada, organismos financeiros naClOnaIS e
internacionais;
XV - incentivar a associayao comercial, industrial e rural de Areal;
XVI - incentivar 0 turismo ecologico, bem como a implantayao de hoteis fazenda e pousadas;
XVII - levantar as informayoes estatisticas basicas para a elaborayao de politicas publicas de
desenvolvimento industrial no municipio;
XVIII - levantar as informayoes estatisticas basicas para a elaborayao de politicas publicas de
desenvolvimento comercial;
XIX - manter cadastro de instituiyoes nacionais e internacionais para 0 estabelecimento de
parcerias visando 0 intercambio econ6mica, comercial e industrial;
XX - manter contatos com a classe de empresarios, procurando discutir a modernizayao do
• setor e solucionar os problemas apresentados;
XXI - manter registros atualizados de informayoes de interesse para 0 desenvolvimento
comercial de Areal;
XXII - manter-se informado sobre a legislayao de incentivos fiscais as empresas, atraves de
estudo das legislayoes federal, estadual e municipal pertinentes;
XXIII - promover novos empreendimentos voltados para os objetivos do planejamento na
area de comercio;
XXIV - promo vel' pesquisas e estudos sobre a dinamica da atividade econ6mica no municipio
e seu imp acto social, visando oriental' ayoes do poder publico e de particulares;
XXV - promover politicas a fim de atrair, manter e criar empreendimentos que gerem
empregos, renda e recursos para investimentos que promovam a qualidade de vida e a autoestima do cidadao, atraves de processos auto-sustentaveis;
XXVI - propiciar assistencia tecnica a estrutul'ayao de pequenas unidades industriais e de
serviyos;
XXVII - propiciar e estimular a formayao pro fissional do pessoal ligado as atividades do
comercio;
XXVIII - propor a instalayao do parque industrial e comercial;
XXIX - propor formas simplificadas de licenciamento e fiscalizayao das mlcroempresas
localizadas no municipio;
. XXX - propor politicas de incentivo ao comercio local;
XXXI - determinar atribuiyoes aos servidores da secretaria;
XXXII - realizar outras atividades afins.
Art. 66 - Compete especificamente ao Coordenador de Desenvolvimento Economico.
Iassistir ao secretario na conduyao dos assuntos tecnicos e operacionais relativos as
atividades da secretaria;
II assistir ao secretario na formulayao e na realizayao de seminarios, estudos, pesquisas e
diagnosticos relacionados com as atividades industriais, comerciais e de serviyos;
III - manter sistema de informayoes e intercambio sobre a utilizayao de tecnologias
apropriadas a economia do municipio;
IV - organizar reunioes, encontros, debates, seminarios, palestras e outros eventos de
integrayao e desenvolvimento dos setores industrial, comercial, de serviyos e turistico.
Vprepal'ar e informal', aos interessados, requisi os sobl'e a localizayao de atividades
industriais no municipio;
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VI - providenciar a elaborayao de pedis e estudos de viabilidade que orientem
empreendimentos privados no municipio.
VII - desempenhar outras atividades designadas pelo secretlirio de trabalho, turismo, industria
e comercio;
VIII - realizar outras atividades afins.
Art. 67 - A Contro/adoria Gera/ do Municipio
possui os seguinte cargos.
I - Controlador Geral do Municipio.
II - Coordenador de Controle e Auditoria.
III - Assessor de Expediente e Serviyos .

•

e 0 Orgao

de Controle Intemo da Prefeitura e

Art. 68 - Sao atribuiyoes especificas do Contro/ador Geral:
I - prop or e avaliar todos os documentos e processos de prestayao, tomadas de contas e
tomadas de contas especiais, bem como os relacionados com a fiscalizayao de atos e contratos
(Art. 39 e seguintes da Lei Complementar nO63/1990 e Arts. 113, paragrafo 1° e 2° e 118 da
Lei Federal 8.666/1993), a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, e ainda acompanhar naquela Corte os processos de interesse do Municipio;
II - examinar a fidelidade e integridade das informayoes dos diversos orgaos da administrayao
direta e indireta do Municipio;
III - verificar, nos diversos orgaos da administrayao direta e indireta do Municipio, 0 fiel
cumprimento das Leis e Regulamentos, bem como os pIanos, programas e procedimentos
recomendados pelo govemo do Municipio;
IV - avaliar e analisar os resultados quanta a eficiencia e economicidade da gestiio
oryamentaria, financeira e patrimonial da Prefeitura e das entidades da Administrayao
Indireta;
V - promover as atividades de controle intemo, mediante inspeyoes, auditorias e tomadas de
contas organizacionais e administrativas, contabeis oryamentarias e patrimoniais, bem como
auditorias operacionais de desempenho e resultado de programas e auditoria de sistemas, com
controle por computayao;
. VI - examinar as operayoes ou programas de trabalho, verificando se os resultados condizem
com os objetivos, metas e pIanos preestabelecidos;
VII - apoiar 0 controle extemo do Tribunal de Contas do Estado, zelando pelo cumprimento
, de suas normas, decisoes e resoluyoes, bem como fazer cumprir os dispositivos basicos de
controle intemo contidos nas Leis Organica do Tribunal de Contas, especialmente 0 Art. 53 e
seguintes do capitulo III da Lei Orgamca do Tribunal de Contas;
VIII - acompanhar as auditorias anuais nas autarquias, nas sociedades de economia mista e
nas empresas publicas e fundayoes;
IX - promover inspeyoes, auditori;ls, tomadas de contas especiais e pericias, bem como
expedira relatorios, pareceres e certificados.
X - exercer a direyao geral, programar, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos orgaos
que the sao diretamente subordinados;
XI - exercer supervisao tecnica e norm tiva sobre os assuntos de competencia da
Controladoria Geral;
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XII - assessorar 0 Prefeito e conselhos do municipio na formulayao das politicas e tecnicas
administrativas da Prefeitura, especialmente as de controle interno, propondo normas e
fixayao de padroes;
XIII- despachar periodicamente com 0 Prefeito os assuntos de sua atribuiyao.
XIV - elaborar Programas de Inspeyao e Auditoria Interna, coordenando 0 levantamento e a
avaliayao dos problemas referentes a sua area no Municipio, apresentando soluyoes no ambito
do planejamento governamental, fornecendo informayoes atualizadas, sobre a area de atuayao
da Controladoria Geral, que sejam de interesse para 0 planejamento do Municipio;
XV - encaminhar a Secretaria de Fazenda, na epoca propria, a proposta oryamentaria da
Controladoria Geral;
XVI - preparar, anualmente, relatorio de execuyao do oryamento da Controladoria Geral, para
prestayao de contas as entidades representativas da comunidade;
XVII - autorizar as despesas consignadas no oryamento;
XVIII - proferir despachos interlocut6rios em processos cuja decisao caiba ao Prefeito e
despachos decis6rios naqueles de sua competencia;
XIX - acompanhar, supervisionar os procedimentos licitat6rios em todos os seus atos;
XX - determinar a realizayao de sindicancia para a apurayao de faltas ou irregularidades, bem
como solicitar a autoridade competente a instaurayao de processos administrativos
disciplinares quando for 0 caso;
XXI - zelar pelo cumprimento da presente Lei e das instruyoes para a execuyao dos serviyos;
XXII - resolver os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas na execuyao desta Lei,
expedindo, para este fim, as instruyoes necessarias;
XXIII - determinar atribuiyoes aos servidores da secretaria;
XXIV - desempenhar outras atribuiyoes afins.
Art. 69 - Sao atribuiyoes especificas do Coordenador de Controle e Auditoria.
I - avaliar 0 cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execuyao dos programas
de govemo e do oryamento do municipio, emitindo relat6rio ao Controlador Geral;
. II - examinar a compatibilidade entre a execuyao dos programas da LDO, do PPA e do
Oryamento, de modo a possibilitar a avaliayao, por autoridade competente, dos resultados
alcanyados;
III - avaliar e certificar a legalidade e veracidade dos atos resultantes das arrecadayoes e
realizayoes das despesas, sendo a avaliayao feita pela auditoria atraves de analise dos
relatorios Contabeis e 0 Certificado emitido pelo Controlador Geral;
IV - promover a conferencia e analise dos registros documentais do Departamento de
Almoxarifado e Departamento de Patrimonio, com emissao de relatorio a Controladoria;
V - promover, analisar e avaliar os relatorios emitidos pelo Departamento de Contabilidade,
para envio ao TCE, emitindo relatorio e/ou Certificado de Auditoria;
VI - supervisionar e analisar a conferencia de gerayao de relatorios de acompanhamento ao
processo de consumo de combustivel;
VII - supervisionar os registros contabeis;
VIII- verificar a existencia de saldo no controle oryamentario das secretarias;
IX - controlar os lanyamentos oryamentarios e outros
sistema informatizado do
departamento;
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x - analisar

.
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as Prestac;oes de Contas referentes as Subvenc;oes Sociais, gerando relat6rios;
XI - analisar processos de devoluc;ao de Cauc;ao e Garantia para Licitar, gerando relat6rios;
XII - supervisionar a execuc;ao dos lanc;amentos de Baixa e Reserva Orc;amentaria nos
processos e na planilhas de trabalho;
XIII - participac;ao e acompanhamento fiscal no Orgao de Patrimonio e Almoxarifado Geral;
XIV - analise dos comprometimentos e utilizac;ao dos royalties;
XV - acompanhamento e verificac;ao do FUNDEB;
XVI - amllise e acompanhamento verificativo nos convenios da Prefeitura.
XVII - desempenhar outras atividades designadas pelo Controlador Geral do municipio;
XVIII - realizar outras atividades afins .

Art. 70 - Sao atribuic;oes especificas do Assessor de Expediente e Servir;os da Controladoria
Geral.
I - planejar, organizar, coordenar e avaliar 0 desenvolvimento das atividades inerentes a
controladoria do municipio;
II - participar da implantac;ao e execuc;ao de pIanos, fluxos e rotinas, objetivando a
simplificac;ao e aperfeic;oamento dos metodos de trabalho e desempenho dos seus
subordinados;
III - solucionar problemas surgidos no ambito da controladoria, nao abrangidos por normas
especificas, submetendo os de maior relevancia e peculiaridade a apreciac;ao superior;
IV - acompanhar a execuc;ao e lanc;amentos em programas de prestac;ao de contas e atividades
afins;
V - desempenhar outras atividades designadas pelo Controlador Geral do municipio;
VI realizar outras atividades afins.

Art. 71 - A Estrutura Administrativa do Regime Publico de Previdencia Social . AREALPREV, continua a ser integralmente regida pelas disposic;oes da Lei nO 493 de
29/04/2008.

Art. 72 - As despesas decorrentes da aplicac;ao desta Lei, correrao por conta das dotac;oes
consignadas no orc;amento vigente.

Art. 73 - Na Forma do art. 37, II, parte final, da Constituic;ao Federal, ficam criados na
estrutura da administrayao publica municipal, as funyoes gratificadas de Direyao e Assistencia
Intermediaria - DAI, descritas no Anexo II desta lei, revogando-se os artigos e anexos das leis
anteriores que tratam desta materia.
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Art. 74 - Fiearn revogadas as Leino 220/2001, nO255/2002, nO264/2002, 317/2003 e a n°
354/2005.
Art. 7S - 0 Anexo I (Quadro de Servidores Agentes Politicos e Comissionados), Anexo II
(Quadro de Cargos de Funyao Gratifieada) e Anexo III (Fixar;iio de Subsidios, Vencimentos e
Gratificar;i5es) sao partes integrantes desta lei.
Art. 76 - As atribuiyoes das funyoes gratificadas previstas no Anexo II desta lei, serao
discriminadas por Decreto do Executivo no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicayao.

.
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Art. 77 - Fica 0 Prefeito Municipal autorizado a regulamentar
necessario a sua fiel execuyao .

a presente lei no que for

Art. 78 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposiyoes em
contrario.

Gabinet

do Prefeito
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ANEXOI
CRIA QUADRO DE CARGOS DOS SERVIDORES PUBLICOS
AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE AREAL

DAS-l Dire~ao e Assessoramento Superior-l
AGENTES POLITICOS

Chefe de Gabinete
Secretario de Govemo
Secretario de Administrayao
Secretario de Fazenda e Planejamento
Secretano de Educayao, Cultura, Esporte e Eventos
Secretano de Saude
Secretano de Obras e Urbanizayao
Secretario de Serviyos Publicos, Transporte e Agricultura
Secretario de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitayao
Secretano de Meio Ambiente
Secretario de Trabalho, Turismo, Industria e Comercio
Controlador Geral

DAS-2 Dire~&oe Assessoramento Superior - 2
CARGOS COMISSIONADOS

Diretor executivo de relayoes governamentais
Diretor de planejamento e gesUio
Diretor de cultura
Diretor geral do hospital
Diretor medico do hospital
Diretor de limpeza e ordem publica
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DAS-3 Dire~ao e Assessoramento Superior - 3
CARGOS COMISSIONADOS

Coordenador de imprensa e comunica<;ao
•

Coordenador da comissao de licita<;ao e contratos
Coordenador de compras
Coordenador de patrimonio
Coordenador de CPD
Coordenador de almoxarifado
Coordenador de vigiHincia e guarda municipal
Coordenador juridico
Coordenador de programas da Secretaria de Educa<;ao, Cultura, Esporte e Eventos
Coordenador de esportes, promo<;ao e eventos
Coordenador odontologico
Coordenador da policlinica
Coordenador de administra<;ao hospitalar
Coordenador urbanistico
Coordenador de manuten<;ao e frota municipal
Coordenador de agricultura
Coordenador de programas e convenios da Secretaria de desenvolvimento social, cidadania e habitac;:ao
Coordenador de assistencia social
Coordenador de desenvolvimento

econ6mico

Coordenador de controle e auditoria

j•...
'
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DAS-4 Dire~ao e Assessoramento Superior - 4
CARGOS COMISSIONADOS

Assessor
Assessor
Assessor
Assessor

de expedientes e serviyos do gabinete
de expedientes e serviyos da Secretaria de Govemo
de expedientes e serviyos da comissao de Iicitayao e contratos
juridico

Assessor de arrecadayao e receita
Assessor
Assessor
Assessor
Assessor
Assessor
Assessor
Assessor

de
de
de
de
de
de
de

transporte escolar
eventos
transporte
expedientes e serviyos da Secretaria de Saude
projetos
parques e jardins
manutenyao eletrica e iluminayao publica

Assessor de expediente e serviyos da Secretaria de desenvolvimento social, cidadania e habitayao

Assessor de projetos sociais
Assessor de expedientes e serviyos da Secretaria de Meio Ambiente
Assessor de Expedientes e Serviyos da Controladoria Geral

•
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ANEXOII
QUADRO DE FUNCOES GRATIFICADAS DE DIRECAO
INTERMEDIARIA -DAi
DAI 1 - FUNc;AO GRATIFICADA
DO CARGO

DENOMINAc;AO
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

gestor
gestor
gestor
gestor

do
do
do
do

DENOMINAc;AO
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

departamento
departamento
departamento
departamento

financeiro
pessoal
de contabilidade
de tesouraria

DAI 2 - FUNc;AO GRATIFICADA
DO CARGO

do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento
do departamento

de cadastru fiscal
de frequencia
de divida ativa
de fiscalizaryao de obras
de contabilidade
de serviryo militar
educacional
pedag6gico
de controle da merenda escolar
de fiscalizaryao de rendas
de nutriyao da Secretaria de Saude
de programas da Secretaria de Saude
de arquivo geral
de compras
geral de telefonia
de patrimonio
de posturas
de controle interno
de assessoramento ao Secretario de Obras
de almoxarifado central
de comunicayao
de documentaryao do gabinete
de pintura e conservayao

E ASSISTENCIA
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Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao
da divisao

do Ministerio do Trabalho
de identifica<;:aocivil
de obras
de projetos sociais
contcibil
de tesouraria
de folha de pagamento
de pessoal
de te1efonia
de projetos da Secretaria de Saude
de projetos educacionais
de fiscaliza<;:aoambiental

recep<;:aodo gabinete
se<;:aode projetos educacionais
se<;:aode manuten<;:aode obras
se<;:aode limpeza e ordem publica
se<;:aode projetos sociais
se<;:aode pedagogia
seyao de arquivo funcionaI e controle de ;Jrocessos
se<;:aode controle de ponto
se<;:aode intema<;:ao
se<;:aode arquivo escolar
se<;:aode liquida<;:aode empenhos
se<;:aode ordem de pagamento
se<;:aode biblioteca
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DENOMINA<;AO
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor
setor

DO CARGO

de liquida9ao de pagamentos
de almoxarifado da Secretaria de Saude
de almoxarifado da Secretaria de Educa9ao
de atendimento dos postos de saude
de protocolo
pedag6gico
de pesquisa e comunica9ao
de servi90s gerais da Secretaria de Educa9ao
de servi90s gerais da Secretaria de Administra9ao
de servi90s gerais da Secretaria de Obras e Urbaniza9ao
de serviyos gerais da Secretaria de Servi90s Publicos
de servi90s gerais da Secretaria de Fazenda e Planejamento
de serviyos gerais da Secretaria de Saude
de serviyos gerais do Gabinete do Prefeito
de servi90s gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social

Chefe do setor de servi90s gerais da Unidade Hospitalar
Chefe do setor de servi90s gerais dos Postos de Saude
Chefe do setor de servi90s gerais da Policlinica
Chefe do setor de distribui9ao de merenda escolar
Chefe do setor de portaria do hospital
Chefe do setor de marca9ao de consultas
Chefe do setor de almoxarifado da Secretaria de S~rvi90s Publicos
Encarregado da turma de limpeza e manuten9ao de parques e jardins
Encarregado da turma de limpeza e manuten9ao de vias publicas
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ANEXO III
FIXACAO DE SUBsiDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICACAO

DAS-l - Agentes politicos - subsidios
DAS-2 - Cargos comissionados - vencimentos
DAS-3 - Cargos comissionados - vencimentos
DAS-4 - Cargos comissionados - vencimentos
DAI-I - Fun<;ao gratificada
DAI-2 - Fun<;ao gratificada
DAI-3 - Fun<;ao gratificada
DAI-4 - Fun<;ao gratificada
DAI-5 - Fun<;ao gratificada

R$ 3.561,60
R$ 1.800,00
R$ 1.300,00
R$ 900,00
R$ 450,00
R$ 345,00
R$ 260,00
R$ 204,00
R$ 140,00

