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LEI MUNICIPAL Nº 09/2012, de 13 de Dezembro de 2012. 

 
“Dispõe sobre a Reorganização da Estrutura 
Organizacional Básica do Poder Executivo Municipal e dá 

outras providências.” 
 
              Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais aprova, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO PODER 

EXECUTIVO 
 

Art. 1º - O Poder Executivo Municipal compreende um conjunto organizacional permanente representado pela 

administração direta, integrado por Departamentos, Diretorias, Coordenações, Chefias e Assessorias, com 
atividades conexas que devem funcionar de maneira uniforme e harmônica. 

 
Parágrafo Único – A direção superior do Poder Executivo é exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado 
diretamente pelos Secretários, Diretores e Assessores. 

 
Art. 2º - A Administração direta se constitui de serviços municipais dependentes, encarregado das atividades 
típicas da Administração Pública, inerentes: 

 
I – aos Órgãos de assessoramento, com subordinação direta ao Prefeito Municipal; 

II – às Secretarias Municipais, órgãos de primeiro nível hierárquico para o exercício do planejamento, 
comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa de ações do Poder Executivo;  
III – Coordenação do Sistema de Controle Interno, segundo o disposto no art. 74 da Constituição Federal.  

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES SOBRE A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL BÁSICA 

 
Art. 3º - Os serviços dependentes que compõem a administração direta, nos termos do artigo 2º referem-se: 
 

I – Ao Gabinete do Prefeito, integrado por órgãos de chefia, assessoramento e apoio direto ao Chefe do Poder 
Executivo; 
II – As Secretarias Municipais, representadas por entidades que centralizam e provêem os meios 

administrativos e políticos necessários à ação do Governo Municipal; 
 

III – A Coordenação do Sistema de Controle Interno, incumbida do apoio ao controle externo.  
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Art. 4º - A estrutura organizacional básica de cada uma das Secretarias Municipais compreende os seguintes 
níveis. 

 
I – de direção superior, representado pelo Secretário Municipal, com funções relativas à liderança e 

articulação institucional ampla do setor de atividades polarizadas pela pasta, inclusive a representação e as 
relações intersecretariais e intergovernamentais; 
II – de direção superior, com atuação instrumental e programática, representado pelas diretorias, 

departamentos, assessoramento e coordenações, com funções relativas ao controle das atividades que lhes 
são inerentes, bem como, encarregados das funções típicas e permanentes das Secretarias consubstanciados 
em programas, projetos ou atividades; 

III – de funções de confiança, que serão exercidas exclusivamente por servidores do quadro de carreira, são 
representadas pelas divisões e coordenações, encarregadas das atividades peculiares e perenes dos órgãos.  

 

CAPÍTULO II 
DA DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA 

 
Art. 5º - A estrutura organizacional básica da administração direta fica assim definida.  

 
I – ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO E AUXILIARES: 
 

a) – Procuradoria Geral do Município; 
b) – Coordenadoria de Controle Interno; 

c) – Gabinete do Prefeito; 
 
II – SECRETARIAS MUNICIPAIS: 

 
a) – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 
b) - Secretaria Municipal de Finanças; 

c) – Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Serviços Pública e Defesa Civil; 
d) – Secretaria Municipal de Transportes; 

e) – Secretaria Municipal de Educação; 
f) - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 
g) – Secretaria Municipal de Saúde; 

h) - Secretaria Municipal de Assistência Social; 
i) – Secretaria Municipal de Agricultura; 

j) – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 
l) - Secretaria Municipal de Comunicação; 
m) – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 

n) – Secretaria Municipal de Cultura. 
 
III – ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ASSESSORAMENTO: 

 
a) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

b) Conselho Municipal de Saúde; 
c) Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 
d) Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 

e) Conselho Gestor do Fundo Municipal de Interesse Social; 
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f) Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC; 
g) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

de Ensino Básico e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; 
h) Conselho Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

i) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; 
j) Conselho Tutelar; 
k) Conselho Municipal de Turismo; 

l) Conselho Municipal de Cultura; 
m) Conselho Municipal de Educação; 
n) Coordenação Municipal de Defesa Civil. 

  

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA 
 

Art. 6º - Integram a estrutura organizacional básica de cada uma das Secretarias Municipais: 
 
I – no nível de direção superior, a instância administrativa referente à posição do Secretário Municipal, Chefias 

de Departamentos e Coordenação; 
II – no nível de Assessoria, os seguintes: 

 
a) cargo de Assessor – I; 
b) cargo de Assessor – II; 

c) cargo de assessor – III. 
 
Art. 7º - Integram a estrutura organizacional da Secretaria de Administração e Planejamento, as seguintes 

unidades administrativas básicas, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 
 

I – Chefe do Setor de Compras; 
II – Chefe do Setor de Licitação; 
III – Chefe do Setor de Patrimônio; 

IV – Chefe do Setor Pessoal; 
V – Chefe do Setor de Convênios/Contratos; 
VI – Chefe do Setor de Identificação; 

VII – Chefe do Arquivo Municipal; 
XIII – Secretaria de Junta Militar; 

IX – Chefe da Unidade Municipal do Incra – UMC; 
X – Chefe de Fiscalização Geral; 
XI – Chefe de Setor de Serviços Gerais; 

XII – Agente de Desenvolvimento; 
XII – Diretoria de Divisão; 

XIII – Assessoria Administrativa. 
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Art. 8º - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Finanças, as seguintes unidades 
administrativas básicas, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
I – Tesouraria; 

II – Diretoria de Divisão; 
III - Chefe do Setor Contábil; 
IV – Chefe do Setor de Tributos; 

V – Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças; 
VI – Contabilista; 
VII - Aux. Contabilidade; 

VIII – Fiscal de Tributos; 
IX – Assessoria Administrativa. 

 
Art. 9º - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, as seguintes unidades 
administrativas básicas, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
I – Diretoria de Divisão; 
II – Diretoria de Unidade Escolar I - Porte Grande; 

III – Diretoria de Unidade Escolar II - Porte Médio; 
IV – Diretoria de Unidade Escolar III – Porte Pequeno;  

V – Chefe de Controle da Merenda Escolar; 
VI – Vice – Diretoria de Unidade Escolar I - Porte Grande; 
VII – Vice – Diretoria de Unidade Escolar II - Porte Médio; 

VIII – Vice – Diretoria de Unidade Escolar III – Porte Pequeno; 
IX – Secretaria de Unidade Escolar I - Porte Grande; 
X – Secretaria de Unidade Escolar II - Porte Médio; 

XI – Secretaria de Unidade Escolar III – Porte Pequeno; 
XII – Diretoria de Programas e Projetos; 

XIII – Diretoria das Escolas Rurais; 
XIV – Diretoria Escolar do Ensino de Educação Infantil; 
XV – Supervisor Escolar; 

XVI – Chefe de Controle dos Livros Didáticos; 
XVII – Chefe Coordenador Pedagógicos; 

XVIII – Assessoria Administrativa. 
 
Art. 10 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes unidades 

administrativas básicas, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 
I – Coordenadorias de Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 
II – Coordenação da Atenção Básica; 

III – Diretoria Administrativa do Hospital Municipal; 
IV – Coordenador do SAMU; 

V – Diretoria de Divisão; 
VI – Diretor de Programas e Projetos; 
VII – Assessora Técnica Vigilância Sanitária; 

VIII – Assessoria Administrativa. 
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Art. 11 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, as seguintes 
unidades administrativas básicas, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
I – Coordenação de Cursos Profissionalizantes; 

II – Coordenação do Pro-jovem; 
III – Coordenação do PETI; 
IV – Coordenação do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; 

V – Diretoria de Desenvolvimento, Acompanhamento e Programas Sociais; 
VI – Assessoria Administrativa. 
 

Art. 12 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
a seguinte unidade administrativa básica, diretamente subordinadas ao respectivo titular:  

 
I – Diretoria de Divisão e Fiscalização, Normatização e Licenciamento Ambiental; 
II – Diretoria de Conservação e Política Ambiental; 

III – Assessoria Administrativa. 
 
Art. 13 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Agricultura, a seguinte unidade 

administrativa básica, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 
 

I – Diretoria Geral de Divisão das Atividades Agrícolas; 
II – Chefe de Divisão de Apoio à Produção Animal; 
III – Assessoria Administrativa. 

 
Art. 14 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a seguinte unidade 
administrativa básica, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
I – Diretoria de Divisão de Eventos; 

II – Diretoria Geral da Divisão de Esporte e Lazer; 
III – Assessoria Administrativa. 
 

Art. 15 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Comunicação, a seguinte unidade 
administrativa básica, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
I – Diretoria de Comunicação e Publicidade; 
II – Assessoria Administrativa. 

 
Art. 16 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio a 
seguinte unidade administrativa básica diretamente subordinada ao respectivo titular:  

I – Chefe do Turismo; 
II – Diretoria de Indústria e Comércio; 

III – Assessoria Administrativa. 
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Art. 17 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos 
e Defesa Civil, as seguintes unidades administrativas básicas, diretamente subordinadas ao respectivo 

titular:  
 

I – Diretoria de Defesa Civil; 
II – Diretoria de Obras e Projetos; 
III – Diretoria de Serviços Públicos; 

IV – Coordenador de Minimização de Desastres e de Operações; 
V – Chefe do Setor de Limpeza; 
VI – Assessoria Administrativa. 

 
Art. 18 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Transportes, a seguinte unidade 

administrativa básica, diretamente subordinadas ao respectivo titular:  
 
I – Diretoria Geral de controle de combustível; 

II – Diretoria da Frota Municipal; 
III – Assessoria Administrativa. 
 

Art. 19 - Integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Cultura, a seguinte unidade 
administrativa básica, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 

 
I – Diretoria do Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; 
II – Assessoria Administrativa. 

 
 

TÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

DO GABINETE DO PREFEITO 
 

Art. 20 - Ao Gabinete compete: 
  

I - prestar assessoramento ao Prefeito Municipal, nas suas atividades de Chefe de Poder Executivo.  
II – assistir Pessoalmente ao Prefeito; 
III – preparar e expedir a correspondência do Prefeito; 

IV – responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de administrativo do Gabinete;  
V – coordenar a atuação geral do Gabinete de Prefeito; 
VI – organizar o expediente do Prefeito; 

VII – desempenhar outras atividades afins. 
 

DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
 

Art. 21 – A Procuradoria do Município, tem por finalidade: 

 
I – defender e representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesse do Município; 
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II – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem 
liquidadas nos prazos legais; 

III – redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de 
natureza jurídica; 

IV – assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos à desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pela 
Prefeitura e nos contratos em geral; 
V – instaurar e participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente; 

VI – manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a legislação federal e do Estado de interesse 
do Município; 
VII – proporcionar assessoramento jurídico-legal aos órgãos da Prefeitura. 

 

DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 

Art. 22 – Coordenação do Sistema de Controle Interno, compete: 
 

I – exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura Municipal 
de Gentio do Ouro, no que se refere à legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, 

aplicação do repasse financeiro mensal; 
II – promover a análise da legalidade e legitimidade dos gastos com a folha de pagamento da Prefeitura 
Municipal de Gentio do Ouro, bem como verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa 

total com pessoal ao limite de que trata a Lei Complementar nº 101, de 04 maio de 2000; 
III - verificar a regularidade dos processos de licitação, inclusive em seus aspectos técnicos; 
IV – normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais na Prefeitura Municipal de Gentio 

do Ouro, observadas as disposições da Lei Orgânica Municipal e legislação em geral;  
V - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, 

na utilização de recursos públicos da Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro, dar ciência ao controle externo 
e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade, para as providências cabíveis.   

 

DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
 

Art. 23 - A Coordenação Municipal de Defesa Civil – COMDEC, compete:  
 
I - coordenar e executar as ações de defesa civil;  

II - manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à defesa civil;  
III - elaborar e implementar planos, programas e projetos de defesa civil ;  

IV - elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento das ações em tempo de normalidade, bem como, das 
ações emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento Municipal;  
V - prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de recuperação ou preventivas, 

como contrapartida às transferências de recursos da União, na forma da legislação vigente;  
VI - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil:  
VII - manter o órgão central do SINDEC informado sobre as ocorrências de desastres e atividades de defesa 

civil;  
VIII - propor à autoridade competente a declaração de situação de emergências e de estado de calamidade 

pública, observando os critérios estabelecidos pelo CONDEC – Conselho Nacional de Defesa Civil;  
IX - executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres;  
X - implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de 

desastres;  
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XI - implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;  
XII - promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando 

ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;  
XIII - estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos 

operacionais em tempo oportuno;  
XIV - comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte de produtos 
perigosos puserem em perigo a população;  

XV - implantar programas de treinamento para voluntariado;  
XVI - implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem 
convocados e utilizados em situações de anormalidades;  

XVII - estabelecer intercâmbio de ajuda com outros Municípios (comunidades irmanadas);  
XVIII - promover mobilização social visando à implantação de NUDEC – Núcleos Comunitários de Defesa Civil, 

nos bairros e distritos.  
 
 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

Art. 24 – À Secretaria Municipal de Administração e Planejamento tem por finalidade: 
 
I – organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade originais de leis, decretos, portarias e outros atos 

normativos pertinentes ao Executivo Municipal; 
II – executar atividades de assessoramento legislativo e manter contatos com lideranças políticas e 
parlamentares do Município; 

III – receber e postar as correspondências da Secretaria, preparar, registrar, publicar e expedir os atos do 
Prefeito; 

IV – prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento, coordenação, controle e avaliação das 
atividades desenvolvidas pela Prefeitura; 
V – promover a execução e atualização dos planos municipais de desenvolvimento; 

VI – promover a elaboração e o acompanhamento de diagnósticos, projetos e estudos voltados para o 
planejamento do Município; 
VII – requisitar aos demais órgãos municipais dados e informações necessários ao planejamento, organizando -

os e mantendo-os devidamente atualizados; 
VIII – promover o cadastramento das fontes de recursos para o desenvolvimento do Município e a preparação 

de projetos para captação de recursos; 
IX – promover a realização de pesquisas e o levantamento e a atualização de dados estatísticos e informações 
básicas de interesse para o planejamento do Município; 

X – verificar a viabilidade técnica dos projetos a serem executados e sua conveniência e utilidade para o 
interesse público; 

XI – acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município;  
XII – acompanhar a execução físico-financeiro dos planos e programas municipais de desenvolvimento, assim 
como avaliar seus resultados; 

XIII – elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, as Diretrizes Orçamentárias, proposta 
orçamentária anual e o Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 
XIV – acompanhar a transferência de recursos de outras esferas de Governo para o Município; 

XV – estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da Prefeitura, promovendo a execução 
de medidas para simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades, bem como identificando 

áreas que necessitam de modernização administrativa; 
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XVI - elaborar edital de licitação, montagem de processos licitatórios, avaliar as propostas de venda de 
produtos e serviços oferecidos pelas empresas; 

XVII – executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação de mérito, ao quadro de pessoal, 
ao sistema de carreiras, ao plano de lotação e outras de natureza técnica da administração de recursos 

humanos da Prefeitura; 
XVIII – executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais, ao controle de freqüência, 
à elaboração das folhas de pagamentos e aos demais assuntos relacionados aos prontuários dos serviços 

públicos municipais; 
XIX – executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais; 
XX - elaborar proposta no sistema de convênios do Governo Federal – SICONV, prestar contas de convênios, 

controle dos convênios e contratos firmados pela Prefeitura, promover o cadastramento das fontes de 
recursos para o desenvolvimento do município e a preparação das fontes para capacitação de recursos.  

XXI - promover os serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de admissão, licença, 
aposentadoria e outros fins; 
XXII – promover a realização de licitação para compra de materiais, obras e serviços necessários às atividades 

da Prefeitura; 
XXIII – executar atividades relativas à padronização, à aquisição, à guarda, à distribuição e ao controle do 
material utilizado na Prefeitura;  

XXIV – executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao inventário, à proteção e à conservação 
dos bens móveis, imóveis e semoventes da Prefeitura; 

XXV – receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos da Prefeitura; 
XXVI - elaborar e expedir carteiras de identificação, através de dados com fotos, impressões digitais e 
assinaturas e efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência; 

XXVII – conservar, interna e externamente, prédios, móveis, instalações, máquinas de escritórios e 
equipamentos leves da Prefeitura; 
XXVIII – promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa portaria e telefonia da Prefeitura; 

XXIX - elaboração da folha de pagamento, emissão de contracheques, transmissão de informações da RAIS, 
transmissão de informações para o SIGA, efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência; 

XXX – conservar e manter a frota de veículos leves da Prefeitura, bem como responsabilizar-se por sua guarda, 
distribuição e controle de utilização de combustível e de lubrificantes; 
XXXI - cuidar dos negócios administrativos, dos bens, direitos e obrigações do município; 

XXXII - suprir as necessidades de matérias ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no 
memento certo com as quantidades corretas, comprar matérias e insumos aos menores preços obedecendo a 

quantidade e qualidade definidos, procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores 
condições para a Prefeitura; 
XXXIII - pronunciar em processos administrativos que lhe forem submetidos; 

XXXIV – coordenar os serviços de material, patrimônio, protocolo, arquivo, processamento de dados; 
XXXV - identificar e localizar proprietários de terrenos baldios autuados pela fiscalização, realizar flagrantes de 
pessoas jogando lixo em terreno baldio, fiscalizar os serviços de limpeza urbana, fiscalizar todas as obras em 

execução e efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência; 
XXXVI - auxiliar direta e indiretamente o Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições, pertinentes 

inclusive ao relacionamento e na tomada de decisões que envolvam as diversas esferas de poder;  
XXXVII – promover o atendimento à autoridade competente, marcando-lhes audiência com o Prefeito, quando 
necessário; 
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XXXVIII - programação, coordenação e execução de incumbências relacionadas aos serviços de capina, limpeza 
pública, varrição, instalações hidráulicas, elétricas do município, coordenação e execução de reparos e 

consertos em bens móveis e imóveis do município, práticas de atos e medidas que se enquadrem nas 
atribuições do setor; 

XXXIX - conferir e cadastrar todos os bens móveis adquiridos pela prefeitura; 
- fornecer, quando solicitado, informações e documentos para subsidiar os trabalhos da Comissão Permanente 
de Avaliação, realizar balancetes mensais das variações patrimoniais e inventário anual dos bens, organizar e 

manter atualizado o registro e cadastro geral de todos os bens móveis e imóveis, semoventes, utensílios, 
maquinarias pertencentes ao município para controle interno e prestação de contas junto ao Tribunal de 
Contas do estado, efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência; 

XL - promover a guarda dos documentos acumulados e avaliados pela administração municipal, de valor 
intermediário e permanente, manter a documentação organizada, de acordo com o princípio de proveniência 

em satisfatórias condições de higiene, prestar assistência técnica aos servidores(as) municipais na área de 
arquivo, efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência; 
XLI - organizar plano de trabalho adequado à implantação da Lei Geral, identificar e mobilizar as lideranças 

públicas, privadas e comunitárias que possam colaborar com o projeto, montar e oficializar grupos de trabalho 
com os representantes das instituições, manter a articulação entre as lideranças, registrar e organizar as 
atividades e auxiliar o Poder Público Municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores 

individuais. 
 

Art. 25 – À Secretaria Municipal de Finanças Compete: 
 
I – controlar o fluxo de caixa e promover os pagamentos de responsabilidade do município; 

II – controlar os saldos disponíveis em bancos ou em caixa; 
III – programar e executar os desembolsos financeiros; 
IV – estudar e pesquisar a previsão da receita bem como adotar as providências executivas para a obtenção de 

recursos financeiros de origem tributária e outros; 
V – promover a escrituração dos atos e fatos contábeis de todos os bens, direitos e obrigações do município, 

seus órgãos e entidades, nos termos e prazos legais; 
VI – preparar balancetes, bem como o balanço geral e a prestação de contas de recursos, transferidos para o 
município; 

VII – executar quaisquer outros atos inerentes à contabilidade da Prefeitura; 
VIII – responder pela elaboração do plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral, 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal; 
IX – exercer atividades de fiscalização tributária através dos postos fiscais e dos comandos volantes; 
X – exercer os atos de arrecadação, através das agências de arrecadação; 

XI – controlar, cadastrar e lançar os tributos municipais; 
XII – emitir guias, talões, para recebimento de tributos municipais via bancária; 
XIII – coordenar o sistema de planejamento da administração municipal; 

XIV – licenciar obras particulares; 
XV – licenciar projetos de parcelamento do solo; 

XVI – elaborar projetos para a Prefeitura; 
XVII – fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor, Código de Edificações e Código de Posturas; 
XVIII – responder pela aprovação de projetos para a construção civil, fornecimento de Alvarás, Licenças e 

Termos de Habite-se; 
XIX – desenvolver outras atividades correlatas. 
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL 
 

 
 Art. 26 – À Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Defesa Civil, Compete:   

 
I – implantar, manter e promover reparos nos equipamentos do sistema de sinalização de vias e logradouros 
públicos; 

II – promover a construção de bloquetes, tubos e outros materiais necessários à execução das obras públicas 
municipais; 

III – promover a execução de obras que visem facilitar o tráfego em vias públicas, tais como, sarjetas, bueiros, 
mata-burros, pontes, aterros, curvas de nível; 
IV – realizar trabalho de reposição de lâmpada em vias públicas; 

V - levantar os problemas ligados às condições habitacionais, a fim de desenvolver, quando necessário, 
programa de habitação popular; 
VI – executar atividades concernentes à construção e conservação de obras públicas municipais;  

VII – construir e realizar reparos em logradouros públicos, praças, jardins, cemitérios, escolas, órgãos públicos;  
VIII – promover a conservação e limpeza pública em geral; 

IX - promover e acompanhar a execução dos serviços relativos aos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotos do Município; 
X – executar atividades concernentes à construção, à manutenção e a conservação de obras públicas 

municipais e instalações para a prestação de serviços à comunidade; 
XI – promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos, indicado os 
recursos financeiros necessários para atendimento das respectivas despesas; 

XII – verificar a viabilidade técnica do projeto ou obra a ser executada, sua conveniência e utilidade para o 
interesse público, indicado os prazos para o início e a conclusão de cada empreendimento; 

XIII – promover a execução de trabalhos topográficos e de desenho indispensáveis às obras e aos serviços a 
cargo da Secretaria; 
XIV – executar as atividades de análise e aprovação de projetos de obras públicas e particulares; 

XV – manter atualizada a planta cadastral do Município; 
XVI – promover a elaboração e orientar e acompanhar a implantação do Plano Diretor do Município, 
responsabilizando-se pela sua manutenção atualizada; 

XVII – fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções particulares; 
XVIII – fiscalizar o cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; 

XIX – promover a execução das atividades relativas à urbanização no âmbito do Governo Federal;  
XX – facilitar o acesso a lotes mínimos dotados de infra-estrutura básica e serviços por transportes coletivos; 
XXI – instruir a população sobre como proceder em casos de diferentes calamidades; 

XXII – realizar a desocupação do pessoal e material das áreas atingidas; 
XXIII – proporcionar assistência aos flagelados; 

XXIV – adotar procedimentos e praticar os atos necessários à redução dos prejuízos sofridos por particulares e 
entidades públicas em decorrência de calamidade; 
XXV – assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública; 

XXVI – criar condições para recuperação de moradias; 
XXVII – executar atividades relativas aos serviços de limpeza pública; 
XXVIII – promover e acompanhar a execução dos servidores de iluminação pública, no seu âmbito de atuação, 

em coordenação com os órgãos competentes do Estado, quando for o caso; 
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XXIX – executar os reparos necessários à manutenção dos parques e jardins do Município; 
XXX – zelar pela administração dos cemitérios municipais e supervisionar a execução dos serviços funerários 

no Município; 
XXXI – fiscalizar e controlar os serviços públicos ou de utilidade pública concedida ou permitida pelo 

Município; 
XXXII – desenvolver outras atividades correlatas. 
 

Art. 27 – À Secretaria Municipal de Transportes, Compete: 
 
I – promover a guarda, uso, conservação e manutenção dos veículos e equipamentos rodoviários municipais;  

II – promover a construção e conservação das estradas vicinais; 
III – conservar e manter a frota de máquinas, veículos da Prefeitura, bem como responsabilizar-se por sua 

guarda, distribuição e controle de combustível e de lubrificantes; 
IV – promover a administração, regulamentação, a fiscalização e o controle dos transportes do Município; 
V – administrar os serviços de transportes municipais, no seu âmbito de atuação, em coordenação com os 

órgãos competentes do Estado; 
VI – manter articulação com órgãos federais e estaduais visando a captação de recursos para manutenção e 
conservação das estradas; 

VII – fornecer subsídios para concretização dos contratos e convênios com o governo federal e estadual, 
visando a obtenção de recursos e colaboração técnica para a recuperação e construção de estradas no 

Município; 
VIII – realizar atividades e desenvolver projetos voltados para o trânsito e transporte coletivo; 
IX – inspecionar, periodicamente, as condições das estradas do Município; 

X – desenvolver programas de recuperação e construção de estradas no Município; 
XI – desenvolver outras atividades correlatas. 
 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 
Art. 28 - À Secretaria Municipal de Educação, Compete:  
 

I – prover as escolas de material pedagógico e de consumo necessário à sua atuação; 
II – coordenar as atividades de planejamento, execução e acompanhamento pedagógico; 

III – planejar, elaborar, supervisionar, os programas de educação do município nos diversos níveis;  
IV – coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as atividades das escolas municipais; 
V – elaborar o plano municipal de educação em consonância com as normas e critérios do planejamento 

nacional da educação e dos planos estaduais; 
VI – definir uma política de ação na prestação da educação básica, tornando mais eficaz a aplicação dos 

recursos públicos destinados à educação; 
VII – desenvolver programas no campo de merenda escolar, erradicação do analfabetismo e treinamento 
profissional, de acordo com as necessidades locais de mão-de-obra; 

VIII – promover o desenvolvimento cultural do município através do estímulo ao cultivo das ciências, das artes 
e das letras; 
IX – controlar e executar as políticas de manutenção e proteção do patrimônio histórico e cultural;  

X – propor a implantação da política educacional do Município, levando em conta os objetivos de 
desenvolvimento econômico, político e social; 

XI – promover a gestão do ensino público municipal, assegurando o seu padrão de qualidade; 
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XII – elaborar planos, programas e projetos de educação, em articulação com os órgãos estaduais da área; 
XIII – garantir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inclusive par crianças e do 

adolescente portadores de deficiência física; 
XIV – garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais do Município; 

XV – assegurar aos alunos da zona rural do Município a gratuidade e obrigatoriedade do transporte escolar;  
XVI – promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema Municipal de Educação e 
adequar o ensino à realidade social; 

XVII – instalar, manter e administrar os estabelecimentos escolares a cargo do Município; 
XVIII – fixar normas para a organização escolar, didática e disciplinar os estabelecimentos de ensino, incluindo 
definição do calendário escolar; 

XIX – promover o estudo, a negociação e a coordenação de convênio, com entidades públicas e privadas, para 
a implantação de programas e projetos na área de educação; 

XX – elaborar e supervisionar o currículo dos cursos municipais de ensino, de acordo com as normas em vigor;  
XXI - receber e postar as correspondências da Secretaria, registrar em ata todas as reuniões de interesse da 
Secretaria, receber e arquivar documentos, anotar recado e desempenhar outras atividades afins.  

XXII – desenvolver os serviços de orientação e supervisão técnica-pedagógica juntos estabelecimentos de 
ensino fundamental e de educação infantil; 
XXIII – garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria; 
XXIV – proporcionar o ensino regular noturno adequado às condições do educando; 

XXV – promover programas de educação para o trânsito, educação ambiental e sanitária, bem como 
programas de primeiros socorros; 
XXVI – promover o aperfeiçoamento e a atualização dos professores, supervisores e demais especialistas em 

educação; 
XXVII – estabelecer convênios com os governos federais e estaduais para execução de programas especiais de 
educação; 

XXVIII – promover o desenvolvimento cultural do Município, através do estímulo ao cultivo das ciências, das 
artes e das letras; 

XXVIX – proteger o patrimônio cultural, artístico, histórico e natural do Município; 
XXX – incentivar e proteger o artista e o artesão; 
XXXI – documentar as artes populares, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de diversas áreas de 

apoio administrativo e executar outras atividades correlatas. 
XXXII – promover assistência técnica e maternal, às creches da municipalidade; 

XXXIII – promover orientações aos dirigentes de creches, no sentido de planejar objetivos comuns, com a 
finalidade de efetuar um trabalho uniforme e contínuo; 
XXXIV – realizar ao final de cada ano, a avaliação das atividades mostrando os resultados obtidos, analisando 

os motivos que conduziram aos respectivos resultados, visando as reformulações necessárias; 
XXXV – organização e articulação de todas as unidades competentes das escolas da zona rural, articulação 
escola comunidade, liderança e inspiração no sentido de enriquecimento desses objetivos e princípios, 

estimulação à inovação e melhoria no processo educacional, elaborar e apresentar plano de trabalho no início 
de cada ano letivo; 

 XXXVI - trabalhar em harmonia com a direção no gerenciamento e organização das escolas da zona rural, 
participar direto e indiretamente de todas as atividades da escola desde projetos até as normas 
comportamentais decidida pelo conselho de escola, substituir o diretor na sua ausência; 
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XXXVII - receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada, organizar e manter atualizado o 
arquivo com atos oficiais da vida legal da escola, referente à sua estrutura e funcionamento, responsabilizar-se 

pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo por qualquer irregularidade 
e efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência; 

XXXVIII - organização e articulação de todas as unidades competentes da escola de ensino infantil, articulação 
escola comunidade, liderança e inspiração no sentido de enriquecimento desses objetivos e princípios, 
estimulação à inovação e melhoria no processo educacional, elaborar e apresentar plano de trabalho no início 

de cada ano letivo; 
XXXIX - receber e responsabilizar-se pela guarda e distribuição dos livros didáticos para todas as escolas da 
rede pública do município, outras funções ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições; 

XL - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a implementação da Proposta Pedagógica da Secretaria de 
Educação e das Escolas Municipais, realizar visitas de campo às escolas municipais e plantões semanais ou 

quando determinado pelo superior imediato, comunicar ao Conselho Municipal de Educação para as medidas 
legais cabíveis as irregularidades detectadas e não sanadas dentro do prazo estipulado; 
XLI - elaboração dos projetos do FNDE, apoio aos Conselhos CAE e FUNDEB, coordenar, orientar e 

supervisionar atividades, programas e projetos no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, bem 
como os assuntos de competência das gerências que lhe estão subordinadas e efetuar outras atividades afins, 
no âmbito de sua competência 

XLII - promover a elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar em parceria com 
nutricionista, respeitando os hábitos alimentares do município, manter as merendas escolares estocada, 

observando seu condicionamento, data de validade e cardápio elaborado pelo responsável e outras funções 
ou atividades necessárias para o desempenho de suas atribuições. 

 

 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 

Art. 29 - À Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Compete:   
 

I – planejar, coordenar e executar a política municipal de esportes; 
II – coordenar e promover programas de recreação e lazer no município; 
III – desenvolver projetos que visem o aprimoramento e a difusão do esporte e a manutenção de intercâmbio 

entre entidades esportivas; 
IV – elaborar, coordenar e executar programas desportivos e recreativos, para maior desenvolvimento do 

esporte em suas diversas modalidades; 
V – executar convênios e contratos com os governos federal, estadual e empresas privadas, voltadas para 
atividades esportivas e recreativas do Município; 

VI - coordenar e promover programas de recreação e lazer no município e executar outras atividades 
correlatas. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Art. 30 - A Secretaria Municipal de Saúde Compete: 
 

I – promover o levantamento dos problemas de saúde da população do município, a fim de identificar as 
causas e combater as doenças com eficiência; 

II – manter estreita coordenação com os órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o 
atendimento dos serviços de assistência médica e de defesa sanitária do município; 
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III – desenvolver o Programa de Saúde Familiar – PSF; 
IV – desenvolver o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde; 

V – planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, bem como gerir e executar os 
serviços públicos de saúde do Município; 

VI – proceder a estudos e formular a política de saúde do Município em coordenação com o Conselho 
Municipal de Saúde; 
VII – participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizado Sistema 

Único de Saúde – SUS, no seu âmbito de atuação, em articulação com a direção estadual do Sistema e de 
acordo com normas federais na área de saúde; 
VIII – promover e supervisionar a execução das atividades de atenção referenciada à saúde, fazendo observar 

o cumprimento de parâmetros oficiais na prestação desses serviços; 
IX – promover campanhas preventivas de educação sanitária e de vacinação em massa da população;  

X – desenvolver e executar ações de vigilância à saúde; 
XI – participar da formulação de políticas de saneamento básico; 
XII – fiscalizar o cumprimento das posturas municipais referentes ao poder de polícia aplicado à higiene 

pública e ao saneamento; 
XIII – executar ações dirigidas à vigilância de zoonoses no Município, bem como de vetores e roedores, em 
colaboração com organismos federais e estaduais; 

XIV – definir uma política municipal de saúde para o trabalhador, a mulher, a criança, o idoso, o deficiente, 
considerando a realidade do Município; 

XV – realizar a inspeção de saúde dos servidores municipais para efeito de admissão, licença, aposentadoria e 
outros fins; 
XVI – colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 

humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-los; 
XVII – propor, quando for o caso, a instituição de consórcios administrativos municipais na área da saúde 
pública; 

XVIII – desenvolver o sistema municipal de coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, 
dentre dos padrões técnicos de controle de qualidade; 

XIX – administrar as unidades de assistência médica e odontológica, sob responsabilidade do Município; 
XX – assegurar assistência à saúde mental e garantir a reabilitação dos portadores de deficiência; 
XXI – assegurar a assistência farmacêutica e promover o desenvolvimento de práticas alternativas que 

beneficiem a saúde individual e coletiva; 
XXII – coordenar a execução de programas municipais de saúde, decorrentes de contratos e convênios com 

órgãos estaduais e federais que desenvolvem políticas voltadas para a saúde da população; 
XXIII – celebrar, no âmbito de ação do Município, contratos e convênios com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; 

XXIV – normatizar complementarmente as ações e os serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação; 
XXV – realizar controle, a avaliação e auditoria nos programas, projetos, contratos e convênios executados 
pela Secretaria; 

XXVI – acompanhar a execução fisíco-financeira dos programas e projetos executados pela Secretaria 
Municipal de Saúde; 

XXVII – apurar os atos ou fatos qualificados de ilegais, ou de irregulares, praticados contra o SUS, formalmente 
apontados por agentes públicos, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis; 
XXVIII – executar as atividades relativas à administração de pessoal, material, patrimônio e contábil;  

XXIX - coordenar a administração de pessoal, material, comunicações internas e do patrimônio do munic ípio, 
de acordo com a política administrativa adotada; elaborar e propor outros planos relativos às matérias de sua 
competência; dar execução às decisões de caráter administrativo; 

XXX – desenvolver outras atividades correlatas. 
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 31 - À Secretaria Municipal de Assistência Social Compete: 
 

I – planejar, coordenar e executar a política municipal do bem estar social; 
II – desenvolver atividades de assistência ao menor abandonado, solicitando a colaboração dos órgãos e 
entidades estaduais, federais e municipais que cuidam especificamente do problema; 

III – superintender e coordenar as creches, asilos, lavanderias públicas, e demais órgãos ligados à assistência e 
promoção social do município; 

IV – assistir e apoiar as iniciativas da comunidade na área de Assistência Social com ênfase às iniciativas 
filantrópicas; 
V – apoiar os projetos e atividades sociais públicas e privadas; 

VI – desenvolver e executar projetos que visem atender a população carente do município, inclusive quanto à 
moradia popular; 
VII – manter o cadastro das famílias carentes, bem como das pessoas idosas, crianças, e outras pessoas que 

necessitem serem assistidas pela Prefeitura; 
VIII – desenvolver campanhas promocionais juntamente com entidades ou órgãos federais, estaduais, 

filantrópicas e outros; 
IX – desenvolver ações que visem à inserção da juventude no mercado de trabalho; 
X – executar as atividades relativas aos cadastros dos Programas do Governo Federal; 

XI – executar as atividades relativas à prestação de serviços sociais e ao desenvolvimento comunitário a cargo 
do município; 
XII – executar programas municipais decorrentes de convênios com órgãos públicos e privados que 

implementem políticas voltadas para a assistência e o bem-estar da população; 
XIII – assistir, técnica e materialmente, às sociedades de bairros e outras formas de associações que tenham 

como objetivo a melhoria das condições de vida dos habitantes; 
XIV – pronunciar-se sobre as solicitações de recursos e fiscalizar a sua aplicação quando destinados a 
instituições de caráter social; 

XV – promover as atividades de levantamento e cadastramento atualizado da força de trabalho do Município, 
bem como atividades desintegração da mão-de-obra disponível ao mercado de trabalho social; 
XVI – elaborar projetos e programas visando a valorização da ação comunitária, de modo a buscar soluções de 

emprego e aumento da renda do trabalhador; 
XVII – receber necessitados que procuram a Prefeitura em busca de ajuda individual tomando as medidas 

cabíveis, em cada caso; 
XVIII – apoiar o trabalho das entidades sociais do Município, através de repasse de subvenções; 
XIX – coordenar as ações dos órgãos públicos e das entidades privadas que visem solucionar os problemas 

sociais da comunidade urbana e rural; 
XX – propiciar alternativas para a solução dos problemas sociais da comunidade urbana e rural;  

XXI – receber e orientar a população migrante de baixa renda, dando-lhe o apoio necessário; 
XXII – prestar apoio ao portador de deficiência e ao idoso; 
XXIII – implantar programas de assistência social à população de baixa renda, especialmente quanto à 

maternidade, a infância, aos adolescentes, aos idosos, aos desempregados, aos migrantes e aos deficientes 
físicos, no sentido de contribuir para o atendimento de suas necessidades; 
XXIV – colaborar com as entidades que visem à proteção e a educação da criança e do adolescente; 

XXV – desenvolver outras atividades correlatas. 
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
 

Art. 32 – À Secretaria Municipal de Agricultura, Compete: 
 

I – assessorar o Prefeito em assuntos multidisciplinares por ele especificados; 
II – manter o relacionamento com órgãos e entidades municipais, estaduais e federais ligados à agricultura, 
visando promover atividades inerentes ao desenvolvimento da produção rural do município; 

III – estimular o plantio de lavouras comunitárias; 
IV – fornecer apoio técnico e logístico, especialmente ao pequeno produtor rural; 

V – promover programas de estudos e a execução de medidas visando o desenvolvimento das atividades 
agropecuárias no Município e sua integração à economia local e regional; 
VI – desenvolver programas de desenvolvimento rural, através do acesso à terra, por instituição de 

cooperativas e associações, e fomento à produção agrícola do Município; 
VII – articular-se com entidades públicas e privadas para promoção de convênios e implantação de programas 
e projetos relativos às atividades de agropecuária; 

VIII – desenvolver programas de assistência técnica e difundir a tecnologia apropriada às atividades 
agropecuária; 

IX – desenvolver estudos, programas e projetos com vistas ao desenvolvimento agro-industrial do Município; 
X – executar programas de extensão rural, em integração com outros órgãos municipais e demais entidades 
públicas ou privadas que atuam no setor agrícola; 

XI – executar programas municipais de fomento à produção agrícola e ao abastecimento, especialmente de 
hortigranjeiros e alimentos de primeira necessidade; 
XII – atuar, dentro dos limites de competência municipal, como elemento regularizador do abastecimento da 

população; 
XIII – organizar e administrar os serviços municipais de mercados, feiras livres e outras formas de distribuição 

de alimentos de primeira necessidade; 
XIV – selecionar os meios mais efetivos de escoamento e comercialização da produção de alimentos e gêneros 
de primeira necessidade produzidos no Município; 

XV – supervisionar a administração dos matadouros municipais; 
XVI – desempenhar outras atividades afins. 

 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 

Art. 33 – À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Compete: 

 
I – implantar a Política Municipal de Meio Ambiente, compatibilizando-a com a política federal e estadual; 
II – estabelecer diretrizes e políticas de preservação da fauna e da flora, bem como para o reflorestamento; 

III – controlar o ordenamento do uso e ocupação do solo, aplicação e preservação do meio ambiente;  
IV – promover a execução de projetos e atividades voltada para a garantia de padrões adequadas da qualidade 
ambiental do Município; 

V – orientar e controlar a utilização de defensivos agrícolas, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Saúde; 

VI - desenvolver ações que visem o controle da poluição ambiental; 
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VII – difundir atividades junto à comunidade que visem estimular a preservação do meio ambiente e dos 
recursos hídricos; 

VIII – estabelecer políticas, acompanhar e fiscalizar a exploração de recursos hídricos e minerais do município;  
IX - prevenir e coibir delitos de ordem ambiental na zona urbana do Município; 

X - emissão de notificações, lavraturas de autos de infração ambiental, embargos, apreensões e orientando 
acerca dos danos ambientais e à qualidade de vida causados por tais práticas, articular os serviços públicos na 
área ambiental, no tocante ao controle, por exemplo, de queimadas; 

XI - Prevenir e coibir delitos de ordem ambiental na zona urbana do Município, emissão de notificações, 
lavraturas de autos de infração ambiental, embargos, apreensões, orientar acerca dos danos ambientais e à 
qualidade de vida causados por tais práticas, articular os serviços públicos na área ambiental, no tocante ao 

controle, por exemplo, de queimadas  e desenvolver outras atividades correlatas; 
XII – desenvolver outras atividades correlatas ou designadas pelo Prefeito.  

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
 

Art. 34 – À Secretaria Municipal de Comunicação, Compete: 
 

I – assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados às atividades de planejamento e campanhas publicitárias 
desenvolvidas pelo município, ou promovendo contatos com os meios de comunicação, fornecendo-lhes 
informação, esclarecimento ou subsídios em geral para correta divulgação da imagem do município, interna e 

externamente; 
II - relacionamento com a imprensa local e regional; 

III - planejar, coordenar e executar a política de comunicação social da Secretaria Municipal de Comunicação;  
IV - zelar pela transparência na transmissão das informações de caráter público, promovendo a divulgação dos 
programas desenvolvidos pela Secretaria e efetivando o trabalho de relacionamento com os meios de 

comunicação, formadores de opinião e o público em geral; 
V - acompanha a produção de folhetos, livros, catálogos ou qualquer outra forma gráfica de informação 
utilizada na divulgação da Secretaria de Comunicação; 

VI – desenvolver outras atividades correlatas. 
 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

Art. 35 – À Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Compete: 
 

I – formular, desenvolver, acompanhar e avaliar a operação das políticas públicas de turismo no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro/Ba; 
II – fomentar e operar planos, programas, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento das atividades de 

turismo em Gentio do Ouro/Ba; 
III – planejar, articular e operar ações, em parceria com os demais órgãos municipais da PMPA, voltadas ao 

incremento da atividade turística na cidade, enquanto geradora de trocas culturais, lazer e renda;  
IV – desenvolver estudos e pesquisas, visando ampliar e qualificar a área de turismo em Gentio do Ouro/Ba; 
V – promover o desenvolvimento econômico do Município, relativamente às áreas de indústria, comércio e 

serviços de modo em geral ao incentivo e incremento do desenvolvimento econômico municipal;  
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VI – estabelecer parcerias, mediante convênio, contrato ou acordo de cooperação, com entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais, com vistas a promover projetos de interesse do segmento turístico em 

Gentio do Ouro/Ba; 
VII – promover ações, leis e incentivos, na implantação, ampliação e na infraestrutura para melhor 

desenvolvimento dos negócios, implantação de indústrias voltadas para a agricultura ou outras e o incentivo à 
criação de comércio desenvolvimentista no Município; 
VIII – garantir a participação da sociedade civil na montagem e operação da política de turismo municipal; 

IX – desencadear processo de sensibilização da comunidade para o Turismo, como fenômeno humano e 
econômico, e das potencialidades de Gentio do Ouro/Ba; 
X – planejar e adotar as providências necessárias para garantir o cumprimento da legislação pertinente ao 

turismo municipal; 
XI – reconhecer, receber e valorizar os turistas, buscando ampliar e diversificar os motivos para visitarem a 

cidade; 
XII – planejar e desenvolver o Programa Municipal de Turismo (PMT), composto por ações e projetos que 
visam o desenvolvimento da atividade social e econômica de turismo; 

XIII – planejar e estimular ações públicas e privadas, visando aproveitar e desenvolver o potencial turístico de 
Gentio do Ouro/Ba; 
XIV – ampliar e aprofundar as parcerias nos setores público e privado da sociedade, que busquem desenvolver 

produtos e serviços turísticos a partir de uma concepção global dos  
interesses da cidade, através do aporte de conhecimento e tecnologia existentes no mercado, para seu maior 

profissionalismo e rentabilidade; 
XV – desenvolver outras atividades e ações, que lhe forem delegadas, desde que guardem relação técnica com 
a área de turismo. 

 
 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
 

Art. 36 – À Secretaria Municipal de Cultura, Compete: 

 
I – o planejamento e organização do calendário cultural, artístico do município, promovendo e apoiando as 
festividades, comemorações e eventos programados; 

II – o controle e a execução da política de incentivo às artes e à cultura; 
III – a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico -culturais e 

artísticas do Município; 
IV – a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as 
políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria no domínio histórico-cultural e 

artístico; 
V – a preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e artístico 

do Município de Gentio do Ouro; 
VI – a promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos visando a elevar e 
enriquecer o padrão cultural da comunidade; 

VII – a promoção, criação, desenvolvimento e administração de teatros, centro culturais, bibliotecas e outros 
espaços e equipamentos voltados para a preservação de valores históricos e para o fomento de atividades 
culturais e artísticas; 

VIII - a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras 
entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais, na área de competência do 

Município; 
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IX – a captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócios para o Município; 
X – o desempenho de outras competências afins.  

 

 

TÍTULO IV 

DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
 

Art. 37 - A investidura nos cargos em comissão, para o exercício de Secretário, coordenações, diretorias, 
chefias e assessorias, constantes do ANEXO ÚNICO, parte integrante desta lei, estabelecidos seus 
quantitativos, símbolos e distribuições, são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, nos termos do disposto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.  
§1º – O Servidor público investido em cargo de provimento em comissão, é dado o direito de optar pelo 
vencimento ou remuneração a que fizer jus em razão de seu cargo efetivo, sem prejuízo da gratificação de 

representação respectiva. 
§2º – A investidura em cargo em comissão de que trata este artigo, importa na obrigatoriedade da prestação 

de serviço em regime de 08 (oito) horas diárias de trabalho.  
 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 
Art. 38 – A estrutura complementar das unidades administrativas básicas, suas competências, bem como as 
atribuições dos titulares de umas e outras, serão definidas através de Portaria a ser editado pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal. 
 

Art. 39 – As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do 
orçamento vigente. 
 

Art. 40 – Ficam revogadas as Leis Municipais nº 047/1998, de 03 de Abril de 1998, Lei nº 003/2009, de 13 de 
Janeiro de 2009 e Lei nº 13/2010, de 13 de Dezembro de 2010. 

 
Art. 41 – Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Gentio do Ouro/Ba, em 13 de Dezembro de 2012. 
 
 

 
IVONILTON VIEIRA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL Nº 08/2015, de 19 de Junho de 2015. 
 

“INSTITUI A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, aprova e o prefeito sanciona a seguinte a seguinte Lei:  
CAPÍTULO I 

 

Art. 1º. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Gentio do Ouro fica modificada na forma 
da presente Lei. 

 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 2º. Compõem a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Gentio do Ouro: 
 

I – Gabinete do Presidente: 
a) Coordenadoria do Gabinete; 
II- Assessoria Jurídica: 

III – Controladoria: 
a) Coordenadoria de Auditoria e Informações Gerenciais. 

IV – Diretoria administrativa e Financeira: 
a) Coordenadoria Administrativa: 
V – Diretoria Legislativa: 

a) Coordenadoria de Apoio ao Plenário; 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 

SEÇÃO I 

DO GABINETE DO PRESIDENTE 
 

Art.3º. O Assistente de gabinete do Presidente tem por finalidade assistir o mesmo em suas 
atribuições legais, em especial, na programação e no acompanhamento das ações da Câmara Municipal, 

competindo-lhe: 
 

I – prestar assistência ao Presidente da Câmara Municipal em suas relações políticas administrativas públicas e 

privadas e com associações de classe; 
II – preparar e expedir a correspondência da presidência;  
III – preparar, registrar, publicar e expedir os atos da presidência; 

IV – realizar as atividades de relações públicas da Câmara Municipal de Gentio do Ouro; 
V – coordenar a representação social e política do Presidente; 

VI – organizar a agenda oficial do Presidente; 
VII – assessorar o Presidente na coordenação da administração da Câmara; 
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VIII – executar e transmitir ordens e decisões do Presidente; 
IX – prover os meios necessários ao apoio logístico do Gabinete; 
X – responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de apoio administrativo do gabinete;  

XI – planejar, coordenar e executar a realização de eventos da Câmara Municipal; 
 

 
XII – coordenar o registro em arquivos das ocorrências levantadas para fins de conservação do trabalho 
jornalístico; 

XIII – acompanhar, diariamente, o noticiário de interesse da Câmara nos órgãos de imprensa; 
XIV – executar as atividades de levantamento de dados necessários à realização do trabalho jornalístico;  
XV – exercer outras competências correlatas. 

 

SEÇÃO II 

DA ASSESSORIA JÙRIDICA 
 

Art.4º. A Assessoria Jurídica tem por finalidade exercer a representação judicial da Câmara 
Municipal, a defesa em juízo ou fora dele, de seus direitos e interesses, bem como o assessoramento jurídico 
ao Presidente e aos demais vereadores, competindo-lhe: 

I – defender em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do legislativo municipal; 
II – assessorar a presidência e demais órgãos do legislativo municipal com a competente orientação jurídica, 
inclusive emitindo parecer às matérias apreciadas pelo plenário; 

III – participar dos inquéritos administrativos e dar-lhes a orientação jurídica conveniente; 
IV – manter atualizada a coletânea de Leis Municipais, bem como a Legislação Federal e Estadual de interesse 

do Legislativo Municipal; 
V – emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Presidente; 
VI – analisar e emitir parecer sobre representações e denúncias que lhe forem encaminhadas; 

VII – exercer outras competências correlatas. 
 

SEÇÃO III 

DA CONTROLADORIA 
 

Art. 5º. A Controladoria tem a finalidade de assistir direta e imediatamente o Presidente da 
Câmara no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder 

Legislativo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por 
meio de atividades de controle e auditoria, competindo-lhe: 
I – normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais da Câmara Municipal, observadas as 

disposições emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios; 
II – verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, dentro de suas atribuições legais, 

o qual será assinado, também, pelo chefe da unidade responsável pela manutenção do Sistema de Controle 
Interno da Câmara; 
III – avaliar a execução do orçamento da Câmara; 

IV – verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal dentro do limite legal;  
V – pronunciar-se quando das verificações, realizadas pela Câmara, dos limites de despesas previstos em lei; 
VI – verificar a observância dos limites e das condições para a inscrição em Restos a Pagar;  

VII – verificar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 nos 
procedimentos licitatórios e respectivos contratos; 
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VIII – prestar informações ao Presidente da Câmara sobre a situação físico-financeira dos projetos e atividades 
constantes do orçamento da Câmara; 
IX – propor ao Presidente da Câmara as mudanças organizacionais necessárias ao melhor funcionamento do 

Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal. 
 

SEÇÃO IV 
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 
Art. 6º. A Diretoria Administrativa e Financeira tem por finalidade planejar, coordenar, e 

controlar as atividades de administração geral, financeira, orçamentária e contábil, bem como de 
desenvolvimento da administração e informática competindo-lhe: 
I – realizar o planejamento operacional e a execução da política administrativa no que compreende prover os 

órgãos da Câmara Municipal de suporte administrativo nas áreas de recursos humanos, material, patrimônio, 
serviços gerais modernização administrativa, informática, tecnologia da informação; 

II – formular, promover, coordenar, implementar e avaliar as políticas de gestão de pessoas, contemplando o 
sistema de carreiras, remuneração, avaliação de mérito, recrutamento, seleção, capacitação, reciclagem 
continuada, direitos e deveres do servidor, histórico funcional dos servidores, evolução qualitativa e 

quantitativa do quadro de pessoal; 
III – executar atividades relativas ao recrutamento, seleção, avaliação de mérito, plano de cargos e 
vencimentos, proposta de lotação e outras de natureza técnica da administração de recursos humanos da 

Câmara Municipal; 
IV – executar atividades relativas aos direitos e deveres dos servidores, aos registros funcionais, ao controle de 

frequência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais assuntos relacionados aos prontuários dos 
servidores públicos municipais; 
V – promover serviços de inspeção da saúde dos servidores da Câmara Municipal para fins de admissão, 

licença, aposentadoria e outros fins; 
VI – elaborar regras e procedimentos para viabilizar a implantação de sistema informatizado para os 
procedimentos de compras e outros que promovam a ampliação do uso de sistemas eletrônicos; 

VII – acompanhar e validar projetos de adequação de preços de referência dos bens e serviços a serem 
utilizados nos procedimentos licitatórios; 

VIII – gerenciar, controlar e acompanhar a catalogação de materiais, zelando pela qualidade dos padrões de 
descrição de materiais; 
IX– promover a realização de licitações para compra de materiais, obras e serviços; 

X – executar atividades relativas à padronização, à aquisição, à guarda, à distribuição e ao controle do material 
utilizado; 

XI – administrar e controlar o patrimônio mobiliário pertencente à Câmara Municipal; 
XII – promover junto à contabilidade o registro do bem adquirido e a sua incorporação ao patrimônio da 
Câmara Municipal; 

XIII – realizar anualmente o inventário patrimonial; 
XIV – executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao inventário, à proteção e à conservação dos 
bens móveis e imóveis; 

XV – receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos da Câmara 
Municipal; 

XVI – conservar móveis, instalações, máquinas de escritório e equipamentos leves; 
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XVII– promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria e telefonia da Câmara Municipal;  
XVIII - conservar e manter os veículos e os equipamentos da Câmara Municipal, bem como responsabilizar-se 
pela guarda, distribuição e controle de combustível e lubrificante; 

XIX – coordenar as atividades de organização e modernização da Câmara Municipal; 
XX - avaliar permanentemente o desempenho da administração da Câmara Municipal; 

XXI – promover estudos visando à descentralização dos serviços administrativos; 
XXII – estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da Câmara Municipal, promovendo a 
execução de medidas que visem à simplificação, racionalização e o aprimoramento de suas atividades; 

XXIII - promover a atualização da estrutura organizacional da Câmara Municipal; 
XXIV - promover estudos visando aumentar a eficiência e eficácia dos serviços prestados pela Câmara 
Municipal; 

XXV - promover o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, promovendo uma 
administração em rede; 

XXVI – exercer outras competências correlatas. 
 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. A Diretoria Administrativa, Contábil e Financeira tem a seguinte estrutura básica: 
a) – Diretoria Administrativa e Financeira; 

b) – Coordenadoria de Material e Patrimônio. 
 

SEÇÃO V 
DA DIRETORIA LEGISLATIVA 

 
Art. 7º. A Diretoria Legislativa tem por finalidade planejar, coordenar e controlar as atividades 

de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos legislativos e de assessoramento permanente à mesa diretora e 

aos vereadores durante as sessões plenárias, bem como nos trabalhos das comissões, competindo-lhe: 
I – assistir, permanentemente à Mesa Diretora da Câmara Municipal durante as sessões plenárias, visando o 
fiel cumprimento da Lei Orgânica e do Regimento Interno; 

II – coordenar e elaborar a ordem do dia, observando o cumprimento dos dispositivos regimentais; 
III – registrar em livro próprio a presença dos vereadores nas sessões; 

IV – receber e controlar as proposições apresentadas, realizando os devidos registros e encaminhamentos; 
V – providenciar a preparação e encaminhamento devido das proposições aprovadas pelo plenário, bem como 
ofícios e documentos diversos lidos no expediente da mesa; 

VI – elaborar e revisar as atas das sessões plenárias; 
VII – providenciar a distribuição de mensagens, proposições e outros documentos para os vereadores e 

setores competentes; 
VIII – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área de atuação; 
IX – efetuar, utilizando a tecnologia disponível, os registros das sessões e dos atos oficiais da Câmara 

Municipal, e quando solicitado, das sessões das comissões e outras; 
X – efetuar a transcrição, de gravação, tradução ou qualquer outra forma, dos registros captados das sessões e 
dos atos oficiais, elaborando os respectivos textos finais; 

XI – manter arquivo das transcrições de discursos, debates e pronunciamentos devidamente identificados; 
XII – fornecer cópias de documentos e discursos, quando solicitadas, ao orador, líderes, membros da mesa e 

órgãos da Câmara Municipal; 
XIII – classificar e catalogar por assunto, autor e referência as proposições e atas das comissões;  
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XIV – documentar as apreciações dos projetos nas várias instâncias percorridas; 
XV – informar aos autores o andamento das proposições e sobre seus pareceres; 
XVI – acompanhar a tramitação das proposições no âmbito das comissões e dos demais órgãos envolvidos;  

XVII – controlar os prazos estabelecidos para apresentação dos projetos, na forma do regimento interno; 
XVIII – assessorar o presidente e o relator das comissões na elaboração de proposições, pareceres e emendas; 

XIX – manter completos e atualizados todos os registros necessários à execução das atividades; 
XX – realizar a revisão e a redação final de toda matéria aprovada pelo plenário para assinatura e expedição;  
XXI – preparar os autógrafos das leis e resoluções após aprovação final; 

XXII – controlar os prazos das leis remetidas ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto e providenciar 
sua promulgação, arquivamento ou publicação de acordo com a decisão do plenário; 
XXIII – proceder à guarda dos originais das proposições aprovadas e arquivadas;  

XXIV – promover a guarda adequada de documentos históricos, técnicos e administrativos da Câmara 
Municipal visando sua preservação e fácil recuperação; 

XXV – planejar, organizar e supervisionar as atividades de empréstimo, conservação e restauração de 
documentos; 
XXVI – proceder à normatização na apresentação de documentos técnicos elaborados pela Câmara Municipal; 

XXVII – exercer outras competências correlatas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. A Diretoria Legislativa tem a seguinte estrutura básica: 

a) Coordenadoria de Apoio ao Plenário; 
b) Assistente Legislativo. 

 

CAPÍTULO III 
DO GABINETE DO VEREADOR 

 
Art. 8º O Gabinete do Vereador tem por finalidade dar melhor condição no desempenho de suas 

atividades legislativas e administrativas. 
 

CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

Art. 9º - Os cargos de provimento em comissão são os cargos de confiança, de livre nomeação e 
exoneração pelo Presidente da Câmara. 

 
§ 1º. O servidor municipal que for nomeado para exercer cargo de provimento em comissão poderá optar:  
I - pelo vencimento do cargo em comissão; 

II - pela remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescida a gratificação de até 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do vencimento do cargo em comissão. 
§ 2º. Não será facultado ao servidor, em nenhuma hipótese, acumular as remunerações totais ou parciais dos 

dois cargos a que se refere O PARÁGRAFO ANTERIOR. 
 

Art. 10. A nomeação para os cargos de provimento em comissão e a designação para o exercício 
de funções gratificadas são atribuições do Presidente da Câmara Municipal mediante indicação do Vereador 
ou de dirigente de órgão. 

 
Art. 11. Ficam criados os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas necessárias 

à implantação desta Lei, estabelecidos seus quantitativos, valores e símbolos, conforme Anexos I e II.  
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 12. As dotações para execução desta Lei são as fixadas na Lei Orçamentária Anual aprovada 

pelo Legislativo.  
 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Gentio do Ouro, BA, 19 Junho de 2015. 

 

IVONILTON VIEIRA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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