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LEI Nº 1956, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

DISPÕE SOBRE ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO 

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO 

DE AUGUSTO CORRÊA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

O PREFEITO DE AUGUSTO CORRÊA: 

Faço saber que a Câmara Municipal de Augusto Corrêa aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

Art. 1º - Esta Lei estabelece a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder 

Executivo no Município de Augusto Corrêa/PA.   

Art. 2º - A Administração Pública Municipal compreende: 

I- Administração Direta: Constituída pelos órgãos e entes desprovidos de personalidade 

jurídica integrantes da estrutura administrativa junto ao Poder Executivo; 

II - Administração Indireta: Será composta pelos órgãos dotados de personalidade jurídica, 

criados por lei específica, integrantes da estrutura administrativa junto ao Poder Executivo. 

Art. 3º - Haverá na estrutura básica dos órgãos municipais: 

§ 1º As Secretarias Municipais são órgãos de primeiro escalão de direção, chefia e 

assessoramento da Administração Direta, vinculados diretamente ao Chefe do Poder 

executivo, auxiliares na função de planejamento, coordenação, supervisão, representação e 

integração, chefiados por agentes políticos nos termos da lei; 

a) Os requisitos à nomeação na função de agente político são fixados no Art. 77, da Lei 

Orgânica Municipal e demais normas aplicáveis; 

b) Nos termos do inciso V, do art. 29, da Constituição Federal os subsídios dos agentes 

políticos são fixados em lei específica de iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores; 

c) Os Secretários Adjuntos são auxiliares no cumprimento das atribuições do órgão, de 

elevada responsabilidade técnica, política e orçamentária, também considerados agentes 
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políticos, sendo função de direção e assessoramento nos termos da lei, podendo substituir os 

secretários quando necessário; 

§ 2º – A Diretoria, Departamento ou Coordenação, são órgãos de segundo escalão na direção 

e assessoramento da Administração Direta, vinculados diretamente ao chefe do órgão, com 

função de planejamento, execução, fiscalização e avaliação quanto ao cumprimento das 

atribuições do órgão, sendo função de direção e assessoramento nos termos da lei. 

§ 3º – O Setor são órgãos de terceiro escalão na direção e assessoramento da Administração 

Direta, vinculados diretamente aos entes de segundo escalão, com função de execução, 

fiscalização e avaliação quanto ao cumprimento das atribuições do órgão, sendo função de 

direção e assessoramento nos termos da lei, podendo ser ocupados por servidores efetivos ou 

não. 

§ 4º – A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Secretaria Municipal de Saúde - 

SEMSA e Secretaria Municipal de Economia, Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS 

obedece a seguinte hierarquização: 

a) Departamento e Diretoria: órgão de segundo escalão. 
b) Coordenação: órgão de terceiro escalão. 

c) Setor ou Serviço: órgão de quarto escalão. 
 

CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 4º - Toda a Administração Pública do Município de Augusto Corrêa se orientará na 

implementação dos princípios do desenvolvimento sustentável no território municipal e 

constante aprimoramento dos serviços e políticas públicas disponibilizadas à população 

através da administração direta e indireta segundo o princípio do planejamento, conforme 

estabelecido na Lei Orgânica Municipal. 

§ 1º Todos os órgãos da Administração Pública Municipal exercerão suas atribuições e 

atividades objetivando assegurar a concentração e a articulação do esforço técnico para a 

padronização, eficiência, uniformização, celeridade, economia, combate ao desperdício, 

contenção e progressiva redução dos custos operacionais.    

§ 2º A elaboração e a execução do planejamento das atividades municipais deverão guardar 

estreita consonância com as políticas, planos e programas do Governo Federal e Estadual. 

Art. 5º - Todos os órgãos da Administração Municipal devem permanentemente empreender 

esforços no sentido de: 

a) conhecer os problemas e as demandas da população 
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b) estudar e propor alternativas de solução sociais e economicamente compatíveis com a 

realidade local; 

c) definir e operacionalizar objetivos da ação governamental; 

d) acompanhar a execução de programas, projetos e atividades sob sua responsabilidade; 

e) avaliar periodicamente os resultados da ação de governo sob sua responsabilidade; 

f) rever e atualizar objetivos, programas e projetos. 

Art. 6º - O planejamento municipal deverá orientar-se pelos princípios da administração 

púbica e participação popular na elaboração, na execução, na fiscalização e na revisão, bem 

como pela máxima transparência e acesso às informações disponíveis. 

CAPÍTULO III 

ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

Art. 7º - Ficam criados os seguintes órgãos, que constituem a estrutura organizacional da 

Administração Direta junto ao Poder Executivo do Município de Augusto Corrêa: 

I - Órgãos de Assessoramento: 

a) Gabinete do Prefeito – GP/PMAC; 

b) Procuradoria Geral – PG/PMAC; 

c) Controladoria Geral – CG/PMAC; 

d) Ouvidoria – OV/PMAC                   

II - Órgãos auxiliares: 

a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF; 

b) Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo – 

SEPLADE; 

III – Órgãos de Administração Específica: 

a) Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

b) Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA; 

c) Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS; 

d) Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOB; 

e) Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura - SEMAPA; 

f) Secretário Municipal de Meio Ambiente - SEMMA; 
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g) Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer - SECULT; 

IV - Órgãos colegiados especiais de controle social: 

a) São todos os conselhos municipais setoriais cuja criação são exigidos na legislação federal, 

estadual e municipal; 

b) Estes conselhos possuem a função auxiliar no planejamento, na execução e na fiscalização, 

das políticas públicas ofertadas pelo Poder Público à população; 

c) Serão órgãos constituídos na forma da legislação específica, os quais reger-se-ão por 

normas próprias, definidas em leis, decretos ou regimentos internos e em todo caso ficarão 

vinculados administrativamente e financeiramente a determinado órgão da Administração 

Direta, sem contudo haver subordinação. 

§ 1º - As secretarias deverão enviar relatórios semanais ao Gabinete do Prefeito, nele 

contendo o resumo do fluxo de trabalho e atividades realizadas, para fins de controle do Chefe 

do Executivo, visando a transparência e unidade de informações entre órgãos. 

§ 2º - A forma e o fluxo de envio dos relatórios semanais indicados no parágrafo anterior 

poderão ser regulamentados por decreto do Chefe do Executivo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS 
 

SEÇÃO I 
DO GABINETE DO PREFEITO 

Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 8º - O Gabinete do Prefeito – GP/PMAC tem por finalidade o planejamento, a execução, 

a coordenação, o controle e a avaliação das atividades político-administrativas do Poder 

Executivo Municipal, e ainda: 

I - Prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os 

munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas e associações de classe; 

II - Assistir pessoalmente o Prefeito, bem como preparar e expedir a sua correspondência; 

III - Preparar, registrar, publicar e expedir os atos administrativos expedidos pelo Prefeito; 

IV- Responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de apoio administrativo 

do Gabinete do Prefeito; 
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V - Executar atividades de apoio e assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na 

Câmara de projetos de interesse do Executivo, e manter contatos com lideranças políticas e 

parlamentares do Município; 

VI - Desenvolver atividades de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando 

atividades internas e externas da Prefeitura; 

VII - exercendo a competência relativa à sua representação institucional no município e fora 

dele do Chefe do Poder Executivo, ao preparo e encaminhamento do expediente, à 

coordenação do fluxo de informações; 

VIII–Manter o controle geral das Secretarias e demais órgãos da administração pública 

municipal 

IX – Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo em 

ato normativo específico. 

Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 9º - O Gabinete do Prefeito – GP/PMAC tem a seguinte estrutura organizacional: 

I – Secretaria do Gabinete do Prefeito: 

a) Serviço de Apoio à Residência do Prefeito; 

b) Assessoria de Comunicação - ASCOM; 

c) Serviços Sociais e Políticos do Gabinete; 

II – Guarda Civil Municipal – GCMAC; 

III – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC; 

 

Subseção III 

Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 
 

Art. 10 - A Secretaria do Gabinete do Prefeito possui como atribuições planejar, coordenar e 

executar as atividades de publicidade dos atos administrativos, dos documentos oficiais, dos 

atos normativos expedidos pela Administração Pública Municipal; e apoiar e assessorar o 

Gabinete do Prefeito na execução de suas atribuições. 

I - O Serviço de Apoio à Residência do Prefeito e Vice-Prefeito possui como atribuições 

planejar, coordenar e executar as ações de apoio logístico, recursos humanos e bens de 

consumo que demandarem a residência do Prefeito na função de residência oficial. 

II - A Assessoria de Comunicação possui como atribuições formular e coordenar a política de 

comunicação e o Marketing do Governo Municipal e do Prefeito, visando à divulgação das 
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ações desenvolvidas pelos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta; a promoção e 

divulgação interna das ações na Administração Pública; a coordenação da comunicação 

pública do Município; o desenvolvimento de ações de democratização e acesso à informação 

e aos meios de comunicação para a população do local; e planejar, coordenar e executar em 

regime de colaboração com os demais órgãos municipais as atividades do cerimonial público 

local que deverão ser observadas nas solenidades oficiais realizadas em todo o território 

municipal e nas atividades de representação municipal. 

III - Os Serviços Sociais e Políticos do Gabinete possuem como atribuições planejar, 

coordenar e executar em regime de colaboração com os demais órgãos municipais, políticas 

que visem assegurar o atendimento das demandas populares junto ao Gabinete do Prefeito. 

Art. 11 - A Guarda Civil Municipal – GCMAC possui as atribuições previstas na Lei 

Municipal 1.940 de 29 de abril de 2021. 

Art. 12 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC possui as atribuições 

previstas na Lei Municipal 1.601/2006. 

Art. 13 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades do Gabinete do Prefeito – GP/PMAC, serão estabelecidos por decreto de 

estrutura regimental.   

SEÇÃO II 
DA PROCURADORIA GERAL 

Subseção I 

Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 14 - A Procuradoria Geral – PG/PMAC é a instituição permanente e essencial à Justiça, 

destinada a promover a representação judicial e extrajudicial do Município de Augusto Corrêa 

e as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal, bem 

como: 

I – fazer a representação judicial do Município; 

II - chefiar a Procuradoria e os procuradores, assessores jurídicos e demais advogados do 

Município. 

III - promover a cobrança judicial da dívida ativa do Município ou de quaisquer outras 

dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais; 

IV– prestar assessoria e apoio técnico no processo legislativo e nas normas internas ao Poder 

Executivo; 

V – assessorar a Administração Pública Municipal junto ao Poder Executivo nos atos 

administrativos de desapropriação, alienação e aquisição de imóveis e nos contratos em geral; 

VI - representar e assessorar o Município em todo e qualquer litígio sobre questões fundiárias; 
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VII - assessorar tecnicamente a Administração Pública junto ao Poder Executivo nos 

processos licitatórios; 

VIII - assessorar tecnicamente a Administração Pública junto ao Poder Executivo no 

andamento de processos administrativos de natureza disciplinar, investigativos e de demais 

naturezas; 

IX - manter sob sua responsabilidade o arquivo das leis, decretos, portarias e outros atos 

normativos elaborados no Município; 

X - assessorar tecnicamente a Administração Pública junto ao Poder Executivo visando 

assegurar efetividade aos princípios do Regime Jurídico Administrativo em todos os atos 

administrativos expedidos; 

XI- desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 15 - A Procuradoria Geral – PG/PMAC tem a seguinte estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Procuradoria Geral; 

a) Secretaria da Procuradoria Geral; 

 

Subseção III 

Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 
 

Art. 16 - O Gabinete da Procuradoria Geral possui como atribuições chefiar, planejar, 

organizar, coordenar e executar as atribuições da Procuradoria Geral – PG/PMAC. 

I - A Secretaria da Procuradoria Geral possui como atribuições planejar, coordenar e executar 

as atividades de controle administrativo, de redação de documentos oficiais, registro e arquivo 

de todos os atos normativos resultantes do processo legislativo e normas internas elaboradas 

pelo Poder Executivo e apoiar a Procuradoria Geral na execução de suas atribuições. 

Art. 17 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Procuradoria Geral – PG/PMAC, serão estabelecidos por decreto de 

estrutura regimental.   

 

SEÇÃO III 
DA CONTROLADORIA GERAL 

 

Subseção I 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
 PALACETE BENEDITO CARDOSO DE ATHAYDE 
 CNPJ: 04.873.600/0001-15 

 
 

8 
CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Praça São Miguel, nº 60, CEP 68.610-000 

Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 
Art. 18 - A Controladoria Geral – CG/PMAC é o órgão central de planejamento, 

coordenação, administração e exercício técnico do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Municipal a que se refere o caput, do art. 31, da Constituição Federal; o art. 121 da 

Constituição do Estado do Pará; art. 56 da Lei Complementar Estadual nº 109 de 29 de 

dezembro de 2016(Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará). 

Art. 19 - São atribuições da Controladoria Geral – CG/PMAC: 

I– cumprir, no que aplicável ao Município, com as atribuições fixadas nos incisos I, II, III e 

IV, do art.121, da Constituição do Estado do Pará; 

II – exercer o poder de representação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará – TCM/PA conforme fixado no § 1º, do art.121, da Constituição do Estado do Pará; 

III – cumprir com as atribuições fixadas nos incisos I, II, III, do art. 57, da Lei Complementar 

Estadual nº 109/2016; 

IV - apoiar o exercício das atribuições do controle externo nos termos das normas expedidas 

pelos órgãos de controle externo; 

V – acompanhar as fases de execução das despesas pública do Poder Executivo, inclusive a de 

escolha de fornecedores ou prestadores de serviço, sob os aspectos da legalidade, 

legitimidade, economicidade e razoabilidade, em tudo emitindo parecer; 

VI - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e 

examinar as despesas correspondentes e monitorar a respectiva prestação de contas; 

VII – acompanhar e fiscalizar o registro no TCM/PA dos atos de admissão de pessoal, a 

qualquer título, na administração direta e indireta; 

VIII – com apoio da assessoria e consultoria contábil, organizar, executar e manter arquivo da 

programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas 

unidades administrativas sob seu controle, enviando os respectivos relatórios, na forma 

estabelecida pela legislação do TCM/PA; 

IX - requisitar aos demais órgãos municipais dados e informações necessários ao 

acompanhamento, fiscalização e controle, organizando-os para elaboração de relatórios e 

pareceres; 

X - acompanhar a elaboração das diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o 

Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 

XI - acompanhar a transferência de recursos de outras esferas de governo para o Município. 

XII - fiscalizar o atendimento das exigências do Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA, 

inclusive elaborando pareceres acerca da execução orçamentária, financeira e dos processos 

licitatórios para esse fim; 
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XIII - promover a execução das demais atividades de responsabilidade do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Municipal; 

XIV– opinar em Parecer Técnico sobre a legalidade de processos licitatórios e correlatos. 

XV – desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 20 - A Controladoria Geral – CG/PMAC possui a seguinte estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Controladoria Geral; 

a) Subcontroladoria; 

II - Secretaria da Controladoria Geral; 

 

Subseção III 

Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 
 

Art. 21 - O Gabinete da Controladoria Geral executa as atribuições da Controladoria Geral – 

CG/PMAC, sendo o principal responsável pelo Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo nos termos da legislação aplicável. 

I - A Subcontroladoria possui como atribuições auxiliar a Controladoria Geral no 

planejamento, coordenação e execução das atividades de fiscalização: dos atos 

administrativos quanto a legalidade, legitimidade e adequação do Poder Executivo; das fases 

da despesa pública; da escolha de fornecedores e prestadores de serviço; dos atos de apoio ao 

controle externo, TCM/PA e Câmara Municipal de Vereadores; do planejamento municipal; 

do patrimônio público; e apoiar a Controladoria Geral na execução de suas atribuições. 

Art. 22 - A Secretaria da Controladoria Geral possui como atribuições planejar, coordenar e 

executar as atividades de controle de processos administrativos, de redação de documentos 

oficiais, e apoiar a Controladoria Geral na execução de suas atribuições. 

 Art. 23 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Controladoria Geral – CG/PMAC, serão estabelecidos por decreto de 

estrutura regimental. 

 

SEÇÃO IV 
DA OUVIDORIA 

Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 
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Art. 24 - A Ouvidoria – OV/PMAC é o órgão de interlocução entre a Poder Executivo 

Municipal e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o recebimento de 

solicitações, informações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros 

encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências. 

Art. 25 - São atribuições da Ouvidoria – OV/PMAC: 

I - receber, analisar, encaminhar e acompanhar as manifestações da sociedade civil dirigidas à 

Prefeitura Municipal; 

II – organizar os canais de acesso do cidadão à Prefeitura Municipal, simplificando 

procedimentos; 

III - orientar os cidadãos sobre os meios de formalização de manifestações dirigidas à 

Ouvidoria; 

IV - fornecer informações, material educativo e orientar os cidadãos quando as manifestações 

não forem de competência da Ouvidoria do Poder Executivo Municipal; 

V - facilitar o amplo acesso do usuário aos serviços da Ouvidoria, simplificando seus 

procedimentos e orientando os cidadãos sobre os meios de formalização das mensagens a 

serem encaminhadas à Ouvidoria; 

VI - responder aos cidadãos e entidades quanto às providências adotadas em face de suas 

manifestações; 

VII - auxiliar a Prefeitura Municipal na tomada de medidas necessárias à regularidade dos 

trabalhos ou sanar violações, ilegalidades e abusos constatados; 

VIII - auxiliar na divulgação dos trabalhos da Prefeitura Municipal, dando conhecimento dos 

mecanismos de participação social; 

IX - assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos relacionados com as atividades da 

Ouvidoria; 

X - desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 26 - A Ouvidoria – OV/PMAC possui a seguinte estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Ouvidoria; 

a) Secretaria da Ouvidoria; 
 

Subseção III 
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Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 
 

Art. 27 - Gabinete da Ouvidoria executa as atribuições da Ouvidoria – OV/PMAC, nos 

termos desta legislação. 

I - A Secretaria da Ouvidoria possui como atribuições planejar, coordenar e executar as 

atividades de controle de processos administrativos, de redação de documentos oficiais, e 

apoiar o Ouvidor na execução de suas atribuições. 

Art. 28 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Ouvidoria – OV/PMAC, serão estabelecidos por decreto de estrutura 

regimental. 

 

SEÇÃO V 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 29 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças– SEMAF tem por finalidade a 

administração de pessoal, conservação dos arquivos públicos e patrimônio público, realização 

de uma gestão pública financeira com responsabilidade e justiça fiscal, contribuindo para o 

equilíbrio das contas públicas, e ainda: 

I – coordenar e executar as diretrizes organizacionais do Poder Executivo Municipal, em 

colaboração com os demais órgãos da Administração Direta; 

II - responsabilizar-se pela elaboração e manutenção atualizada do Plano Diretor do 

Município; 

III - acompanhar junto aos demais órgãos municipais a transferência de recursos de outras 

esferas de governo para o Município; 

IV - 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 necessitem de modernização 

administrativa; 

V - executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, ao sistema 

de carreiras, aos planos de lotação e às demais atividades de natureza técnica da administração 

de recursos humanos; 

VI - executar atividades relativas à promoção e realização de concursos públicos para atender 

à demanda de recursos humanos à Administração Pública Municipal; 

VII - executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e controle 

de frequência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais assuntos relacionados aos 

prontuários dos servidores municipais; 
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VIII - executar atividades relativas a gestão patrimonial desde o planejamento da demanda 

global, aquisição, distribuição e controle do bem e tombamento de bem público; 

IX - promover o levantamento das necessidades de bens de consumo/despesa correntes desde 

o planejamento da demanda global, aquisição, distribuição e controle do consumo, bem como 

promover o procedimento legal à devida aquisição; 

X - executar atividades relativas a tombamento, registros, inventários, proteção e conservação 

dos móveis, imóveis e semoventes; 

XI - receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos de uso geral 

da Prefeitura; 

XII - promover, acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo 

Município; 

XIII - promover, organizar e administrar os serviços de informática da Administração Direta 

do Poder Executivo Municipal; 

XIV - executar a política fiscal-fazendária do Município; 

XV - receber, pagar, guardar e movimentar os recursos financeiros do Município; 

XVI - cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais; 

XVII - cadastrar, lançar e arrecadar os impostos e taxas de competência do Município e 

exercer a fiscalização tributária; 

XVIII - administrar a Dívida Ativa da Prefeitura em conjunto com a Procuradoria Geral; 

XIX - processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração 

financeira, orçamentária e patrimonial do Município; 

XX - preparar e encaminhar aos órgãos externos competentes no tempo hábil os balancetes e 

relatórios previstos na legislação, bem como o balanço geral e as prestações de contas de 

todos os recursos transferidos para o Município e aqueles transferidos por outras esferas de 

Governo; 

XXI - fiscalizar e fazer a tomada de contas em conjunto com a Controladoria Geral do 

Município, dos órgãos de administração centralizados encarregados de movimentação de 

recursos financeiros e demais valores; 

XXII - promover, realizar e manter atualizado o cadastro relativo aos estabelecimentos 

industriais e comerciais do Município; 

XXIII - promover e acompanhar juntamente com a secretaria de planejamento a realização de 

licitação para aquisição de materiais, obras, bens e serviços necessários às atividades da 

Prefeitura; 
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XXIV - acompanhar e controlar a execução orçamentária de contratos e convênios celebrados 

pelo Município e elaborar a programação financeira do Município, em cooperação com as 

secretarias de administração e planejamento; 

XXV – realizar a contabilidade geral dos atos e dos recursos financeiros do Município; 

XXVI – fiscalizar e fazer a gestão do fluxo de compras do Município; 

XXVII - planejar, coordenar e executar as ações nas áreas de orçamento e finanças, gestão 

fazendária e tributária, gestão da dívida ativa e outras atividades correlatas; 

XXVIII - desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 30 - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF possui a seguinte 

estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Secretária Municipal de Administração e Finanças: 

a) Secretaria do Gabinete: 

1. Setor de Protocolo Geral e Reprografia. 

II - Departamento de Recursos Humanos: 

a) Setor de Cadastro e Lotação; 

b) Setor Previdenciário e GFIPS. 

III - Departamento de Patrimônio, Material e Arquivo: 

a) Setor de Registro, Inventário e Tombamento de Patrimônio; 

b) Setor de Controle, Abastecimento e Arquivo. 

IV – Departamento de Licitações: 

a) Setor de Licitação. 

V – Departamento de Compras e Contrato: 

a) Setor de Cotação de preço e gestão de compras; 

b) Setor de Gestão de Contratos; 

V – Departamento de Informática: 

a) Setor de Suporte e Manutenção; 
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VI - Departamento de Fiscalização e Arrecadação Tributária: 

a) Setor de Fiscalização Tributária, Lançamento e Dívidas Ativas; 

b) Setor de Arrecadação Tributária. 

VII – Departamento de Administração de Mercados; 

VII – Departamento de Junta Militar: 

a) Setor de cadastro; 

VIII – Departamento de Contabilidade: 

a) Setor de Contabilidade. 

IX – Departamento Financeiro: 

a) Setor Financeiro; 

b) Setor de Auditoria. 

X – Assessoria de Comunicação 

 

Subseção III 

Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 

 

Art. 31 - O Gabinete da Secretária Municipal de Administração possui como atribuições 

básicas exercer a orientação, coordenação e supervisão de sua Secretaria; 

Art. 32 - O Departamento de Recursos Humanos possui como atribuições básicas planejar, 

coordenar e executar as ações na área de recursos humanos e sistemas de informações 

referentes à suas atividades, modernizar a administração municipal com ênfase em modernas 

práticas de seleção de pessoal, de gestão dos Planos de Cargos e Carreiras dos Servidores 

Municipais e na formação continuada dos quadros do funcionalismo municipal e 

desempenhar outras atividades afins. 

Art. 33 - O Departamento de Patrimônio, Material e Arquivo possui como atribuições básicas 

planejar, coordenar e executar as ações na área de gestão patrimonial, inventário patrimonial, 

tombamento do patrimônio público, efetuar o controle e distribuição de material aos demais 

órgãos municipal, manter em arquivo os documentos em geral, e controle de estoque e 

consumo, organizar o sistema de protocolização em geral no âmbito da Administração Direta, 

manter serviço de reprografia em geral e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 34 – O Departamento de Licitações possui como atribuições básicas: coordenar os 

trabalhos para a realização de licitações para compra de materiais, contratação de obras e 

serviços necessários à realização das atividades da Administração Pública Municipal; 

promover os atos visando dar ampla publicidade aos processos de licitações realizados pela 

Administração; elaborar, as minutas de editais de licitação e de contratos, submetendo-os à 
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apreciação jurídica, nos termos das normas gerais sobre a matéria; promover, quando 

necessário, as diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de processos 

licitatórios em andamento; planejar, dirigir, coordenar e executar as licitações na forma da 

legislação pertinente, das normas internas, e de acordo com a dotação orçamentária, para a 

contratação de serviços de fornecimento de materiais e equipamentos; conduzir sessões 

públicas referentes às licitações; promover pregões eletrônicos ou presenciais; julgar as 

licitações, emitindo as respectivas decisões; julgar e instruir impugnações e recursos, 

emitindo parecer conclusivo; promover, quando necessário, as diligências destinadas a 

esclarecer e/ou complementar a instrução de processos licitatórios em andamento; sugerir a 

modalidade de licitação mais adequada a ser utilizada; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 35 – Departamento de Compras e Contratos possui como atribuições básicas: planejar, 

coordenar e executar as ações de compras através dos sistemas de informatização da 

Administração Pública e programas, para eficiência dos sistemas de compras, licitações e 

contratos administrativos; controle e gestão de contratos, cotações de preços; e outras 

atividades correlatas. 

Art. 36 – O Departamento de Informática possui como atribuições básicas: planejar, 

coordenar e executar as ações na área de implementação de Tecnologia da Informação, 

sistemas de informatização das atribuições da Administração Pública, segurança e proteção 

das informações eletrônicas do Poder Executivo, manutenção dos equipamentos de 

informática e outras atribuições correlatas. 

Art. 37 - O Departamento de Fiscalização e Arrecadação Tributária possui como atribuições 

básicas: planejar, coordenar e executar as ações na área de fiscalização da atividade 

econômica desenvolvida em Augusto Corrêa nas quais incidam tributos de competência 

municipal, bem como empreender esforços no local com a finalidade de exercer máxima 

capacidade de arrecadação do fisco municipal; planejar, coordenar e executar as ações na área 

do contencioso fiscal administrativo, lançamento compulsório, constituição da dívida ativa e 

empreender esforços nos sentido de modernizar a gestão fazendária e o atendimento do 

contribuinte, bem como realizar campanhas de educação fazendária; e desempenhar outras 

atividades afins. 

Art. 38 - Departamento de Administração de Mercados possui como atribuições básicas: 

planejar, coordenar e executar ações de administração, orientação e supervisão das atividades 

exercidas nos mercados municipais; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 39 - Departamento de Junta Militar possui como atribuições básicas: exercer a 

fiscalização interna e externa dos edifícios da administração pública municipal e em todas as 

suas áreas, suas vias de acesso, bem como instalações, veículos, volumes e carga; Garantir a 

manutenção da ordem nos órgãos administração pública municipal, sempre que solicitado; e 

desempenhar outras atividades afins. 

Art. 40 - O Departamento de Contabilidade possui como atribuições básicas: planejar, 

coordenar e executar as ações da contabilidade pública; e desempenhar outras atividades 

afins. 
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Art. 41 – O Departamento Financeiro possui como atribuições básicas: exercer atividades 

relacionadas a captação, guarda, programação e concessões de repasses aos órgãos 

municipais, dos recursos financeiros ingressados; coordenar e dirigir os assuntos relativos à 

execução orçamentária e controle financeiro; promover a orientação normativa e a supervisão 

técnica dos órgãos encarregados da área do governo Municipal; manifestar-se sobre proposta 

da alteração orçamentária e de desembolso em consonância com o comportamento da Receita 

Municipal; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 42 – A Assessoria de Comunicação possui como atribuições básicas: formular e 

coordenar a política de comunicação e o Marketing da Secretaria Municipal, visando à 

divulgação das ações desenvolvidas pelo órgão; promover e divulgar as ações da Secretaria 

Municipal; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 43 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF serão 

estabelecidos por decreto de estrutura regimental. 

SEÇÃO VI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

TURISMO - SEPLADE 

 

Subseção I 

Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 
 

Art. 44 - São atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 

Econômico e Turismo - SEPLADE 

I – promover o planejamento global do Município, em articulação e cooperação com os níveis 

federal e estadual de governos; 

II - contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal, propondo 

programas setoriais de sua competência e colaborando para a elaboração de programas gerais; 

III – gerir o sistema de informações para o planejamento estratégico do Município; 

IV – Promover a desburocratização administrativa, em conjunto com a Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças e demais Secretarias Municipais, visando a facilitação da 

abertura de novas empresas e a manutenção das existentes; 

V – conduzir as articulações para a implementação de planos de desenvolvimentos; 

VI – integrar ações com vistas ao desenvolvimento do Município de Augusto Corrêa; 

VII – formular estratégias, normas e padrões de operacionalização, avaliação e controle de 

ações governamentais, no âmbito do Município; 

VIII – elaborar, coordenar e articular projetos vinculados à sua área de atuação; 

IX – acompanhar as atividades referentes aos Conselhos vinculados à sua área de atuação; 
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X - articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, na negociação e 

captação de recursos e assistência para execução de planos, programas e projetos;  

XI – coordenar, em articulação com o Gabinete do Prefeito, a relação do Município com 

outras entidades municipais, estaduais, federais e internacionais para obtenção de 

financiamentos ou recursos para o desenvolvimento de programas municipais; 

XII – coordenar o sistema de informações governamentais, em especial os relatórios de 

atividades dos órgãos municipais; 

XIII – planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades, políticas e diretrizes da 

tecnologia da informação no âmbito da Administração Municipal; 

XIV – promover a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica do 

Município de Augusto Corrêa; 

XV – elaborar, em articulação com os órgãos e entidades públicas da Administração 

Municipal, a proposta orçamentária do Município; 

XVI – elaborar o projeto de Lei Orçamentária Anual do Município em cooperação com a 

SEMAF; 

XVII– acompanhar e avaliar o programa de execução orçamentária do município; 

 

XVIII – acompanhar a programação financeira de desembolso para convênios e contratos de 

repasse; 

XIX - propor convênios, contratos, acordos, ajustes, termos de cooperação e outras medidas 

que se recomendem para a consecução dos objetivos da Secretaria; 

XX – estabelecer normas gerais para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do 

Município em cooperação com a SEMAF; 

XXII – elaborar, consolidar e acompanhar o Plano Plurianual do Município em cooperação 

com a SEMAF; 

XXIII – proceder, no âmbito do seu Órgão, a gestão e ao controle financeiro dos recursos 

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais 

existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder 

Executivo; 

XXIV – desenvolver atividades de apoio e fomento à produção e ao emprego no município; 

XXV – planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades relacionadas com o 

fomento industrial, de comércio e de prestação de serviços, a promoção de programas 

estratégicos voltados para a execução de atividades destinadas ao desenvolvimento 

sustentável do Município, e de políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, e ao 

aumento do empreendedorismo e da competitividade do setor produtivo de forma articulada 

com os órgãos de planejamento e de governo; 
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XXVI – promover atividades de pesquisa, estudos e planejamento da economia municipal; 

XXVII – executar atividades relativas à integração com os órgãos de desenvolvimento 

estadual e regional em assuntos de interesse da economia do Município; 

XXVIII – estimular, apoiar e coordenar atividades e iniciativas da comunidade, visando ao 

aperfeiçoamento da produção, especialmente os relacionados com organizações coletivas 

(associações e cooperativas e outras modalidades de organizações associativas); 

XXIX - Diagnosticar, formular e operacionalizar a política habitacional no âmbito do 

Município, voltada para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social da população em 

geral, especialmente a população de baixa renda; 

XXX – exercer as atribuições previstas na legislação que dispõe sobre o Plano Diretor do 

Município de Augusto Corrêa; 

XXXI - fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor, Código de Obras e Código de Posturas; 

XXXII - Promover a constante atualização do Plano Diretor do Município; 

XXXIII - Proceder a aprovação e fiscalização de quaisquer obras de construção civil, 

executadas no Município; 

XXXIV - Organizar e manter atualizado o cadastro técnico da zona urbana, bem como o 

mapa rodoviário do Município; 

XXXV - planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades relacionadas com o turismo no 

município de Augusto Corrêa, nos Termos da Política Nacional de Turismo;  

XXXVI - planejar, coordenar e executar programas e atividades destinadas à promoção e 

desenvolvimento das potencialidades do turismo, estruturando e organizando a cadeia 

produtiva desse setor, focando na articulação de esforços públicos e privados para o 

desenvolvimento e diversificação do turismo no Município; 

XXXVII - Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder 

Executivo em ato normativo específico. 

Subseção II 

Da Estrutura Organizacional 
 

Art. 45 - A Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Turismo - SEPLADE 

possui a seguinte estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Turismo. 

a) Secretaria do Gabinete. 

II - Assessoria Técnica; 

III - Sala do Empreendedor; 
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IV - Departamento de Planejamento, Projetos e Análises: 

a) Setor de Análise Técnica Documentação e Informação; 

V – Departamento de Orçamento, Programas e Captação de Recursos; 

a) Setor de Orçamento, Contratos e Convênios. 

VI - Departamento de Fomento Econômico. 

a) Setor de Trabalho e Geração de Renda; 

b) Setor de Apoio a Indústria, Comércio, Serviços e Artesanato. 

VII - Departamento de Desenvolvimento Urbano: 

a) Setor de Fiscalização e Licenciamento; 

b) Setor de Urbanismo e Mob. Urbana; 

c) Setor de Habitação, Cadastro Técnico e Regularização Fundiária Urbana.  

VIII - Departamento de Turismo. 

 

Subseção III 

Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 

 

Art. 46 - O Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Turismo 

possui como atribuições básicas exercer a orientação, coordenação e supervisão de sua 

Secretaria; 

Art. 47 – A Assessoria Técnica possui como atribuições básicas assessorar tecnicamente a 

Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Turismo. 

Art. 48 – A Sala do Empreendedor possui como atribuições básicas incentivar a legalização 

de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 

123/06, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa; facilitar a abertura 

de novas empresas e regularizar as atividades informais e oferecer serviços aos 

Microempreendedores Individuais (MEI); informar e orientar sobre a abertura, funcionamento 

e formalização de empresas, de forma simples e facilitada; além de orientar e capacitar 

Microempreendedores Individuais (MEI). 

Art. 49 – O Departamento de Planejamento, Projetos e Análises possui como atribuições 

básicas planejar, coordenar e executar as ações de planejamento de políticas públicas, na 

definição de diretrizes, objetivos, programas de apoio administrativo e programas finalísticos 

e meios adequados à sua execução e aferição de resultados, metas e normas gerais, que 

orientem e conduzem à ação governamental na busca do desenvolvimento econômico-social e 
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da segurança municipal, tendo como instrumentos básicos o Plano Plurianual – PPA, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamento Anual; 

Art. 50 - Departamento de Orçamento, Programas e Captação de Recursos possui como 

atribuições básicas planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades relacionadas com os 

Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, no âmbito da Secretaria, com atuação 

decisiva para a melhoria do controle e racionalização da aplicação dos recursos orçamentários 

e financeiros; captar recursos por meio de diversos instrumentos e atuar no monitoramento 

ativo da execução física e financeira dos instrumentos celebrados, fornecendo suporte técnico 

e informações aos órgãos, com o intuito de otimizar a execução e a prestação de contas do 

recurso.  

Art. 51 - O Departamento de Desenvolvimento Econômico possui como atribuições básicas 

prospectar novos investimentos para o município através de pesquisas e, da divulgação dele 

para potenciais investidores; desenvolver o setor econômico do município, visando a geração 

de emprego e renda; fazer parcerias com instituições, visando o aprimoramento dos 

trabalhadores de diversas áreas (indústria, comércio, terceiro setor); realizar pesquisas sobre a 

atividade econômica de Augusto Corrêa e região. 

Art. 52 – O Departamento de Desenvolvimento Urbano tem por finalidade promover a 

qualificação e requalificação urbana, através do ordenamento físico e territorial, visando o 

desenvolvimento econômico/social com qualidade de vida. 

Art. 53 - O Departamento de Turismo tem por finalidade formular, implementar, coordenar, 

acompanhar, supervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações 

de turismo, articulando com órgãos de outras esferas de governo, visando à sustentabilidade 

do turismo e a promoção do desenvolvimento local e regional. 

Art. 54 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Turismo - 

SEPLADE serão estabelecidos por decreto de estrutura regimental. 

 

SEÇÃO VII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Subseção I 

Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 55 - A Secretaria Municipal de Educação - SEMED possui como atribuições básicas 

planejar, coordenar e executar o serviço de educação pública disponibilizado à população, em 

constante cooperação e articulação com os órgãos federais e estaduais com a mesma função 

institucional, notadamente: 

I- Formular a política de educação do Município; 
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II - Propor a implantação da política educacional do Município, levando em conta os 

objetivos de desenvolvimento econômico, político e social; 

III - Elaborar planos, programas, convênios, Termos de Compromisso e projetos de educação, 

em articulação com órgãos estaduais e federais da área; 

IV - Garantir a participação da comunidade escolar, pais e demais segmentos ligados às 

questões educacionais, na formulação de políticas e diretrizes para a educação no Município; 

V - Garantir igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola; 

VI - Oferecer atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

VII - Garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso 

na idade própria; 

VIII - Instalar, manter e administrar os estabelecimentos escolares a cargo do Município; 

IX - Planejar, coordenar, controlar e executar a política educacional do município, mediante 

oferecimento de educação infantil, educação de adultos, educação especial e o ensino 

fundamental; 

X - Planejar, coordenar, controlar, acompanhar e executar programas suplementares de 

merenda escolar e material didático; 

XI - Capacitar o profissional da educação exercendo as atribuições de treinamento, formação 

continuada, capacitação do magistério; 

XII - Coordenar e controlar as atividades de suprimento e guarda de material, de controle 

funcional do pessoal do magistério e de assistência ao educando; 

XIII - Coordenar e controlar as atividades pertinentes ao desenvolvimento pedagógico, de 

informação e de comunicação; 

XIV - Coordenar e controlar as atividades de organização curricular e de gestão do sistema 

municipal de ensino em geral, entre outros. 

XV - Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 56 - A Secretaria Municipal de Educação - SEMED possui a seguinte estrutura 

organizacional: 

I – Gabinete da Secretaria Municipal de Educação: 

a) Secretaria do Gabinete. 
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II – Secretaria Adjunta de Educação. 

III – Departamento de Gestão de Ensino: 

a) Diretoria Pedagógica: 

1. Coordenação de Educação Infantil; 

2. Coordenação de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais; 

3. Coordenação de Ensino Fundamental dos Anos Finais; 

4. Coordenação de Educação do Campo; 

5. Coordenação de Educação de Jovens e Adultos; 

6. Coordenação de Tecnologias Educacionais; 

7. Coordenação de Ações Afirmativas e Diversidade; 

8. Coordenação de Incentivo a Leitura; 

9. Coordenação de Educação Especial. 

b) Diretoria de Programas e Projetos: 

1. Coordenação de Conselhos Escolares; 

2. Coordenação de Projetos Esportivos; 

3. Coordenação de Livro Didático; 

4. Coordenação de Projetos e Ações Institucionais; 

5. Coordenação de Políticas Educacionais Interfederativas. 

c) Setor de Estatística Educacional; 

d) Setor de Documentação e Inspeção Escolar. 

 IV – Departamento de Gestão Administrativa e Financeira: 

a) Diretoria de Pessoas e Processos; 

b) Diretoria da Merenda Escolar; 

c) Diretora de Infraestrutura e Patrimônio: 

1. Setor de Almoxarifado. 

d) Diretoria de Gestão de Transporte Escolar; 

e) Diretoria de Contabilidade; 
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f) Diretoria de Compras; 

1. Setor de Compras e Cotações. 

Art. 57 - São órgãos colegiados vinculados à Secretaria Municipal de Educação - SEMED: 

I - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

CACS-FUNDEB; 

II - Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE; 

III - Conselho Municipal de Educação. 

Subseção III 
Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 

 

Art. 58 - O Gabinete da Secretaria Municipal de Educação possui como atribuições básicas 

exercer a orientação, coordenação e supervisão de sua Secretaria. 

Art. 59 – A Secretaria Ajunta de Educação possui a função de auxiliar a Secretaria Municipal 

de Educação quanto ao cumprimento das atribuições da SEMED. 

Art. 60 – Departamento de Gestão de Ensino exerce função de: planejar, coordenar, 

supervisionar e executar as ações na área de educação infantil, especial, rural, de jovens e 

adultos, de ensino fundamental, de educação especial, de programas e projetos específicos à 

educação pública, de suporte pedagógico; produção de dados estatísticos; elaboração e 

arquivo da documentação escolar; garantir a inclusão, a permanência e formação dos 

estudantes; e outras atribuições correlatas. 

Art. 61 - O Departamento de Gestão Administrativa e Financeira exerce a função de planejar, 

coordenar e exercer o controle do patrimônio, a manutenção e conservação dos bens móveis e 

imóveis destinados a execução da educação pública; planejar, coordenar e executar as ações 

na área de recursos humanos; efetuar o controle e distribuição de material; planejar, coordenar 

e executar as ações necessárias a assegurar o serviço de transporte escolar pleno a toda a Rede 

Municipal de Ensino, com a manutenção e abastecimento da frota de transporte escolar; 

coordenar os trabalhos para a realização de licitações para compra de materiais, contratação 

de obras e serviços necessários à realização das atividades da Secretaria Municipal de 

Educação; planejar, coordenar e executar as ações da contabilidade pública; planejar, 

coordenar e executar as ações necessárias a assegurar a plena alimentação escolar a toda a 

Rede Municipal de Ensino, planejamento nutricional adequado, confecção e distribuição; e 

outras atribuições correlatas. 

Art. 62 - Os órgãos colegiados vinculados à Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

possuem atribuições fixadas em lei específica. 

Art. 63 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED serão estabelecidos por 

decreto de estrutura regimental. 
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SEÇÃO VIII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Subseção I 

Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 
 

Art. 64 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA possui como finalidade planejar, 

coordenar e executar as ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS de forma a 

assegurar a adequada prestação do serviço de saúde pública a toda a população e outras 

atividades correlatas, notadamente: 

I - proceder estudos, formular e fazer cumprir a política de saúde do Município, em 

consonância com o Conselho Municipal de Saúde; 

II - coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de 

Saúde; 

III - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde, bem 

como gerir e executar os serviços de saúde do Município; 

IV - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e 

hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, no seu âmbito de atuação, em articulação 

com a direção estadual do SUS e de acordo com normas federais na área de saúde; 

V- desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, bem como normatizar, 

complementarmente, a legislação em vigor, assegurando o seu cumprimento; 

VI - desenvolver e acompanhar programas de vacinação a cargo da Prefeitura; 

VII - promover e supervisionar a execução de cursos de educação permanente para os 

profissionais da área da saúde do Município; 

VIII - promover o exame de saúde dos servidores municipais para efeito de admissão, 

licença, aposentadoria e outros fins; 

IX - articular-se com os demais órgãos municipais, e, em especial, com a Secretaria 

Municipal de Educação para execução de programas de educação em saúde e assistência à 

saúde escolar; 

X- promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a avaliação dos 

resultados alcançados no ano anterior; 

XI- administrar as unidades de saúde sob responsabilidade do Município; 

XII - assegurar a assistência à saúde de forma integral às pessoas com Deficiência em todas 

as redes assistências existentes no município; 
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XIII - coordenar e executar as ações pactuadas entre o Município, o Estado e a União, 

garantindo a correta aplicação dos recursos recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde; 

XIV - celebrar, no âmbito do Município, contratos e convênios com entidades prestadoras de 

serviço da rede privada de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; 

XV – normatizar, complementarmente, as ações e os serviços públicos de saúde, no seu 

âmbito de atuação; 

XVI - estabelecer os registros e demais instrumentos necessários à obtenção de dados e 

informações para o planejamento, controle e avaliação dos programas e ações da Secretaria; 

XVII - promover e supervisionar a administração dos serviços relativos ao Fundo Municipal 

de Saúde; 

XVIII- desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Subseção II 

Da Estrutura Organizacional 
Art. 65 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA possui a seguinte estrutura 

organizacional: 

I– Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde: 

a) Secretaria do Gabinete. 

II – Ouvidoria. 

III – Assessoria Jurídica. 

IV – Assessoria Técnica. 

V – Departamento de Planejamento e Orçamento da Saúde. 

VI – Departamento do Grupo Técnico de Humanização. 

VII – Departamento de Atenção Especializada; 

a) Coordenação do Centro de Especialidades de Saúde de Augusto Corrêa - CESAC; 

b) Coordenação do Centro Especializado em Reabilitação de Augusto Corrêa - CERAC; 

c) Coordenação do Tratamento Fora do Domicílio – TFD; 

d) Coordenação de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; 

e) Coordenação dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS; 

f) Coordenação da Central Municipal de Regulação; 
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VIII - Departamento de Atenção Primária: 

a) Coordenação dos Programas do SUS; 
b) Coordenação da Saúde Bucal; 
c) Coordenação de Sistemas de Informações; 

d) Coordenação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS. 

e) Coordenação da Central de Abastecimento Farmacêutico. 

X - Departamento Financeiro: 

a) Setor de Contabilidade; 

XI – Departamento de Compras 

a) Setor de Compras e Cotações. 

XII – Departamento Administrativo: 

a) Setor de Transporte; 

b) Setor de Tecnologia da Informação; 
c) Setor de Patrimônio; 

XIII – Departamento de Recursos Humanos; 

XIV - Departamento de Rede Física 

XV - Departamento de Vigilância em Saúde: 

a) Setor de Vigilância Ambiental; 
b) Setor de Vigilância Epidemiológica; 

c) Setor de Vigilância Sanitária; 

d) Setor de Vigilância Nutricional; 
e) Setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - VISATT 
Art. 66 – É órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA: 

a) Conselho Municipal de Saúde; 

 

Subseção III 
Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 

 

Art. 67 - O Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde possui como atribuições básicas 

exercer a orientação, coordenação e supervisão de sua Secretaria. 

Art. 68 – A Ouvidoria possui como atribuições básicas promover a interlocução entre a 

Secretaria Municipal de Saúde e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o 

recebimento de solicitações, informações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e 

quaisquer outros encaminhamentos relacionados ao desenvolvimento das atividades da 

Secretaria Municipal de Saúde, e outras atribuições correlatas. 
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Art. 69 - A Assessoria Jurídica possui como atribuições básicas prestar assessoria e 

consultoria jurídica a Secretaria Municipal de Saúde, em colaboração com a Procuradoria 

Geral; e outras atribuições correlatas. 

Art. 70 – A Assessoria Técnica possui como atribuições básicas assessorar tecnicamente a 

Secretaria Municipal de Saúde e demais setores da SEMSA na definição e implementação do 

modelo de atenção à saúde em consonância com as diretrizes assistenciais estabelecidas na 

política municipal de saúde; e outras atribuições correlatas. 

Art. 71 – O Departamento de Planejamento e Orçamento da Saúde como atribuições básicas 
propor as diretrizes, coordenar e acompanhar a programação do orçamento anual da Secretaria 

Municipal de Saúde; manter informações precisas e atualizadas, visando agilidade na 

disponibilização para eventuais consultas e auditorias externas do SUS; coordenar a 

elaboração da programação física e financeira do Plano Municipal de Saúde; estudar e 

analisar os programas e atividades anuais e plurianuais apresentadas pelas diversas unidades e 

setores da Secretaria Municipal de Saúde, visando incorporação às propostas orçamentárias 

gerais, de acordo com as instruções normativas pertinentes; coordenar a elaboração dos planos 

anuais e plurianuais de investimentos, bem como o orçamento anual e os créditos adicionais 

necessários ao desempenho da Secretaria Municipal de Saúde; controlar e avaliar a execução 

dos programas e projetos orçamentários; e outras atribuições correlatas. 

Art. 72 – O Departamento de Grupo Técnico de Humanização possui como atribuições 

básicas promover a difusão e implantação dos princípios e diretrizes do HumanizaSUS nos 

serviços de saúde;  resgatar os princípios do SUS, discutir os serviços prestados, o processo 

de trabalho e as relações estabelecidas entre gestores, trabalhadores e usuários; organizar 

espaços coletivos e participativos, objetivando a promoção de relações humanizadas e ações 

pertinentes à humanização em benefício dos usuários e dos profissionais da saúde; e outras 

atribuições correlatas. 

Art. 73 – O Departamento de Atenção Especializada tem como atribuições elaborar, executar 

e gerenciar os processos de trabalho necessários para a regulação do acesso aos serviços de 

saúde, de forma a garantir a equidade aos usuários do Sistema Único de Saúde, em todos os 

níveis de atenção; coordenar a elaboração e implantar os protocolos clínicos e de acesso de 

acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para organizar a rede municipal e otimizar a 

capacidade de oferta dos serviços de saúde de maior complexidade; participar da formulação 

da política municipal de saúde e atuar no controle de sua execução, inclusive nos seus 

aspectos econômicos e financeiros e nas estratégias para sua aplicação, respeitando as 

decisões emanadas das instâncias legais e a programação local e regional estabelecida 

anualmente; organizar todas as ações referentes à realização de mutirões de consultas e 

exames especializados; coordenar a ação regulatória e dar providências as 

solicitações/processos das demandas geradas por outros órgãos públicos (Defensoria Pública, 

Ministério Público, Conselho Tutelar e outros); e outras atividades correlatas. 

Art. 74 - O Departamento de Atenção Primária possui como atribuições básicas planejar, 

coordenar e executar as ações de atenção básica de saúde da família e bucal, de agente 

comunitário de saúde, de unidade básica de saúde, de alimentação, análise, avaliação e 

monitoramento do sistema de informação em saúde, das atividades no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS; responsabilizar-se pelo conjunto de ações, de caráter individual ou 
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coletivo, situadas no primeiro nível de atenção nos sistemas de saúde, voltadas para a 

promoção de saúde, prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação; programar, 

coordenar e controlar as ações da Estratégia de Saúde da Família no município; propor ações 

de enfrentamento das doenças transmissíveis e não transmissíveis em parceria com os outros 

órgãos da Secretaria de Saúde; coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, 

conferência, guarda, conservação e distribuição dos medicamentos e insumos farmacêuticos 

na Central de Abastecimento Farmacêutico; e outras atribuições correlatas. 

Art. 75 – O Departamento Financeiro tem como atribuições coordenar e dirigir os assuntos 

relativos à execução orçamentária e controle financeiro; e desempenhar outras atividades 

afins. 

Art. 76 – O Departamento de Compras possui como atribuições básicas: planejar, coordenar e 

executar as ações de compras através dos sistemas de informatização da Administração 

Pública e programas, para eficiência dos sistemas de compras, licitações e contratos 

administrativos; controle e gestão de contratos, cotações de preços; e outras atividades 

correlatas. 

Art. 77 - O Departamento Administrativo tem como atribuições planejar, coordenar e 

executar as ações na área de almoxarifado, de controle de material, gestão patrimonial, gestão 

de serviços, produção de dados estatística e elaboração e arquivo da documentação, e outras 

atribuições correlatas. 

Art. 78 - O Departamento de Recursos Humanos possui como atribuições básicas planejar, 

coordenar e executar as ações na área de recursos humanos e sistemas de informações 

referentes à suas atividades, modernizar a administração municipal com ênfase em modernas 

práticas de seleção de pessoal, de gestão dos Planos de Cargos e Carreiras dos Servidores 

Municipais e na formação continuada dos quadros do funcionalismo municipal e 

desempenhar outras atividades afins. 

Art. 79 - O Departamento de Rede Física possui como atribuições básicas planejar, coordenar 

e executar as ações relativas à manutenção dos bens móveis e imóveis destinados a prestação 

do serviço de saúde pública.   

Art. 80 - O Departamento de Vigilância em Saúde tem como atribuições planejar, coordenar e 

executar as ações de vigilância epidemiológica, controle de zoonoses, sanitária e ambiental; 

exercer o poder de polícia administrativa no desenvolvimento das ações de promoção e 

proteção da saúde humana e animal, controle de doenças e agravos à saúde, preservação do 

meio ambiente, inclusive o de trabalho, e defesa da vida; promover medidas capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes das atividades humanas, inclusive do trabalho, produção e circulação de bens; 

Desenvolver atividades que proporcionem o conhecimento, detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, 

com a finalidade de adotar ou recomendar medidas de prevenção e controle das doenças e 

agravos à saúde, ao meio ambiente e ao trabalhador; e outras atribuições correlatas. 

Art. 81 - O órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA possuem 

atribuições fixadas em lei específica. 
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Art. 82 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA serão estabelecidos por decreto 

de estrutura regimental. 

 

SEÇÃO IX 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

Art. 83 - A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS tem como competência 

definir as prioridades da política de geração de renda, promover a assistência e 

desenvolvimento social, garantindo aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social, 

direito e acesso à assistência social, à segurança alimentar e nutricional e aos programas de 

transferência de renda, relações do trabalho e a geração de emprego e renda, de acordo com os 

princípios éticos e humanísticos, visando o desenvolvimento com justiça social da população 

do Município e outras atividades correlatas, notadamente: 

I - formular, coordenar, avaliar e executar a política municipal de assistência social, visando 

conjugar esforços dos setores governamental e privado, no processo de desenvolvimento 

social do Município; 

II - realizar e consolidar pesquisas e sua difusão visando a promoção do conhecimento no 

campo de assistência social e da realidade social; 

III - desenvolver a consciência da população, visando o fortalecimento das organizações 

comunitárias, como direito legítimo do exercício da cidadania; 

IV - executar as atividades relativas à prestação de serviços sociais e ao desenvolvimento da 

qualidade de vida da população através de desenvolvimento comunitário; 

V- fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos financeiros da 

União, do Estado e do Município; 

VI - prestar apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social nas atividades de fiscalização 

no campo da assistência social; 

VII - manter banco de dados atualizado da demanda usuária dos serviços da assistência 

social, visando a execução de programas e projetos de capacitação de mãos-de-obra, em 

colaboração com entidades públicas e privadas, tendo em vista sua integração ao mercado de 

trabalho; 

VIII - prestar assistência técnica e financeira a entidades e organizações sociais com sede no 

Município; 

IX - incentivar iniciativas de associativismo e/ou cooperativismo para o fomento das ações de 

geração de emprego e renda; 
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X - desenvolver programas comunitários de assistência social, especialmente ao menor, ao 

idoso, ao deficiente, e a população carente; 

XI - promover e orientar a população sobre a criação e implementação de Conselhos 

Populares, Associações de Bairros e povoados e outros tipos de organizações comunitárias; 

XII - incentivar e colaborar para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

XIII - desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Subseção II 

Da Estrutura Organizacional 
 

Art. 84 - A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS possui a seguinte estrutura 

organizacional: 

I – Gabinete da Secretaria Municipal de Economia, Trabalho e Promoção Social; 

a) Secretaria do Gabinete; 

II – Departamento Administrativo: 

a) Setor de Recursos Humanos; 

III – Departamento de Compras: 

a) Setor de Logística, Controle de Compras e Cotações de Preço. 

IV – Departamento Financeiro.  

V– Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social: 

a) Coordenação de Gestão de Benefícios de Transferência de Renda (PBF e BPC); 

1. Setor Operacional do Sistema de Benefícios do Cidadão – SIBEC e Cadastro Único. 

b) Coordenação da Proteção Social Básica: 

1. Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Urumajó; 

2. Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Coqueiros; 

3. Setor do Programa Criança Feliz; 

c) Coordenação da Proteção Social Especial; 

1. Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS; 

2. Setor das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

d) Coordenação da Vigilância Socioassistencial; 
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e) Coordenação de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva; 

1. Setor do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 

VI– Departamento de Gestão Estratégica: 

a) Coordenação do Programa Prefeito Amigo da Criança – PPAC Selo Unicef; 

b) Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher; 

c) Coordenação de Habitação de Interesse Social. 

VII – Casa dos Conselhos. 

§ 1º São órgãos colegiados vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS: 

a) Conselho Tutelar; 

b) Conselho Municipal de Assistência Social; 

b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

d) Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; 

e) Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Subseção II 

Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 
 

Art. 85 - O Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social possui como atribuições 

básicas exercer a orientação, coordenação e supervisão de sua Secretaria. 

Art. 86 - O Departamento Administrativo tem como atribuições planejar, coordenar e 

executar as ações na área de almoxarifado, de controle de material, gestão patrimonial, gestão 

de serviços, manutenção da rede física, produção de dados estatística e elaboração e arquivo 

da documentação, e outras atribuições correlatas. 

Art. 87 - O Departamento de Compras possui como atribuições básicas: planejar, coordenar e 

executar as ações de compras através dos sistemas de informatização da Administração 

Pública e programas, para eficiência dos sistemas de compras, licitações e contratos 

administrativos; controle e gestão de contratos, cotações de preços; e outras atividades 

correlatas. 

Art. 88 - O Departamento Financeiro tem como atribuições básicas coordenar e dirigir os 

assuntos relativos à execução orçamentária e controle financeiro; e desempenhar outras 

atividades afins. 
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Art. 89 - O Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social tem por funções 

a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos; planejar, coordenar e 

elaborar o cadastro dos usuários em geral que serão beneficiados pelos programas sociais nas 

esferas Federal, Estadual e Municipal; planejar, coordenar e elaborar as ações que visem a 

garantia dos direitos e a promoção social do cidadão em situação de vulnerabilidade e risco 

social, mediante a gestão adequada dos diversos programas sociais ofertados a nível federal, 

estadual e municipal; ofertar orientação e apoio especializado a indivíduos e famílias com 

seus direitos violados; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 90 - O Departamento de Gestão Estratégica tem como atribuições básicas coordenar a 

elaboração do planejamento estratégico da Secretaria; desenvolver e implantar, no âmbito da 

Secretaria, diretrizes, metodologias, normas, procedimentos e melhores práticas para o 

planejamento estratégico; coordenar à definição, o acompanhamento, o estabelecimento de 

metas e o monitoramento dos indicadores estratégicos; planejar, coordenar e executar as ações 

na temática de valorização e promoção das Políticas Públicas de Habitação e elaborar as 

propostas na área de habitação; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 91 - Os órgãos colegiados vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS possuem atribuições fixadas em lei específica. 

Art. 92 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS serão estabelecidos 

por decreto de estrutura regimental. 

SEÇÃO X 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS – SEMOB 

Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 93 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB possui como 

finalidade planejar, coordenar e executar as ações nas áreas de infraestrutura de urbanização, 

gestão de obras públicas, zelar pelo cumprimento dos códigos de postura, de obras e plano 

diretor e outras atividades correlatas, notadamente: 

I - Executar a análise dos projetos de obras particulares e fiscalizar a execução quanto à 

adequação com as regras fixadas nos códigos de postura, de obras, plano diretor e outras 

normas aplicáveis; 

II - Fiscalizar o cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; 

III - Planejar, coordenar e executar, do planejamento até a execução, as atividades de obras 

públicas municipais no âmbito do Poder Executivo, em parceria com os demais órgãos 

municipais; 

IV- Verificar a viabilidade técnica da obra a ser executada, sua conveniência e utilidade para 

o interesse público, indicando os prazos para o início e a conclusão de cada empreendimento; 
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V– Execução de reparos e conservação de obras públicas 

VI – Construção, pavimentação e conservação de vias municipais e prédios públicos; 

VII – Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos pesados; 

VIII – Coordenação e execução dos trabalhos e limpeza das vias e logradouros, coleta e 

transporte de lixo e remoção de entulhos; 

XIX – Planejar, coordenar, executar e controlar a manutenção de todos os veículos leves e 

pesados, máquinas e equipamentos da Prefeitura, utilizados no serviço público municipal; 

X – Construir, reformar e conservar a malha viária urbana e de centros micro urbano do 

município; 

XI – Manter os serviços públicos municipais de abastecimento, urbanização e iluminação 

pública; 

XII – Construir, manter e conservar logradouros públicos como parques, jardins, ruas, 

avenidas e outros; 

XIII – Promover a construção e a conservação das rodovias municipais, de estradas vicinais e 

pontes; 

XIV - Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Subseção II 

Da Estrutura Organizacional 
 

Art. 94 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB possui a seguinte 

estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: 

a) Secretaria do Gabinete; 

b) Assessoria Técnica. 

II – Departamento de Obras Civis: 

a) Setor de Engenharia; 
b) Setor de Programas Habitacionais; 
III – Departamento de Transporte: 

a) Setor de Almoxarifado e Combustível; 
b) Setor de Manutenção. 

IV – Departamento de Estradas Vicinais; 

V – Departamento de Paisagismo; 

VI – Departamento de Manutenção e Infraestrutura: 
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a) Setor de Limpeza Pública; 
b) Setor de Iluminação Pública; 
c) Setor de Saneamento; 

d) Setor de Serviços Públicos e Logística. 
Subseção III 

Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 
 

Art. 95 - O Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos possui como 

atribuições básicas exercer a orientação, coordenação e supervisão de sua Secretaria. 

Art. 96 – O Departamento de Obras Civis possui como atribuições básicas planejar, 

coordenar e executar as ações na área de gestão, fiscalização e execução de obras públicas; 

elaboração de projetos de obras públicas; planejar e executar a manutenção dos logradouros 

públicos; coordenar e executar as ações na área de análise dos projetos de obras particulares, 

fiscalizar suas execuções quanto à adequação com as regras fixadas nos códigos de postura, 

de obras, plano diretor e outras normas aplicáveis; emitir Alvará de Construção e Habite-se; e 

outras atribuições correlatas. 

Art. 97 - O Departamento de Transporte tem como atribuições básicas executar as ações 

relativas a manutenção e conservação de veículos, máquinas e equipamentos pesados; 

controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos 

materiais; e outras atribuições correlatas. 

Art. 98 - O Departamento de Estradas Vicinais tem como atribuições básicas executar as 

ações relativas à manutenção e conservação de estradas vicinais, sua integração com as 

rodovias municipais, estaduais e federais, bem como sua interação com os demais modos de 

transporte, objetivando o atendimento aos usuários no transporte de pessoas e cargas;  e outras 

atribuições correlatas. 

Art. 99 – Departamento de Paisagismo tem como atribuições básicas executar ações de 

manutenção e manejo de jardins, gramados, árvores e arbustos em espaços públicos; 

estabelecer critérios de monitoramento dos órgãos públicos e privados, cujas atividades que 

exerçam tenham reflexos na arborização urbana, buscando a integração e o envolvimento da 

população na manutenção e preservação das árvores; e outras atribuições correlatas. 

Art. 100 – Departamento de Manutenção e Infraestrutura tem como atribuições básicas 

desenvolver atividades relacionadas à implantação e coordenação da política municipal de 

infraestrutura urbana, em atividades relacionadas com a implantação e coordenação da 

política municipal de mobilidade urbana; e outras atribuições correlatas. 

Art. 101 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB serão 

estabelecidos por decreto de estrutura regimental. 

SEÇÃO XI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA - 

SEMAPA 
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Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 102 - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura - SEMAPA possui 

como atribuições básicas planejar, coordenar e executar as ações que demandam a política 

pública de fomento à agricultura, à pesca e à aquicultura, notadamente: 

I - Formular a Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável em coordenação 

com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

II - Promover a realização de estudos e a execução de medidas, visando o desenvolvimento, 

das atividades agropecuárias do Município e sua integração à economia local e regional; 

III - Articular-se com entidades públicas e privadas para promoção de convênios e 

implantação de programas e projetos nas áreas de produção agrícolas, agropecuária e pesca 

artesanal, apicultura, avicultura e aquicultura. 

IV - Desenvolver estudos, programas e projetos com vistas ao desenvolvimento agrícola e 

agroindustrial do Município; 

V - Desenvolver ações para criação de bancos de dados para consulta de dados técnicos com o 

objetivo de subsidiar a elaboração de projetos; 

VI - Promover e incentivar o associativismo e cooperativismo na área de produção agrícola; 

VII - Desenvolver estudos, programas, e projetos de incentivo aos empreendimentos de 

agronegócios, visando à geração de renda e emprego; 

VIII - Desenvolver ações de acompanhamento técnico junto ao produtor rural para o acesso à 

linha de crédito específico da área rural de produção; 

IX - Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo em 

ato normativo específico. 

Subseção II 

Da Estrutura Organizacional 
 

Art. 103 - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura - SEMAPA possui a 

seguinte estrutura organizacional: 

I– Gabinete da Secretária Municipal de Agricultura e Pesca. 

a) Secretaria do gabinete. 
b) Apoio Técnico. 

II – Departamento de Desenvolvimento Agropecuário. 

a) Setor de Regularização Fundiária Rural; 

b) Setor de Assessoria e Extensão Rural; 
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c) Setor de Apoio ao Associativismo Cooperativismo; 

d) Setor de Fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal.  

III – Departamento de Mecanização Agrícola: 

a) Setor de Manutenção; 

b) Setor de Fiscalização de Áreas Mecanizadas; 

IV – Departamento de Monitoramento de Programas e Assistência Rural: 

a) Setor de Comercialização e Assessoria Rural; 

b) Setor Técnico de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas.  

V – Departamento de Pesca e Aquicultura: 

§ 1º É órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura 

– SEMAPA: 

a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

 

Subseção III 

Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 

 

Art. 104 - O Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura possui 

como atribuições básicas exercer a orientação, coordenação e supervisão de sua Secretaria. 

Art. 105 - O Departamento de Desenvolvimento Agropecuário possui como atribuições 

básicas planejar, coordenar e executar as ações de fomento à agricultura e à pecuária sempre 

buscando a cooperação e articulação com os órgãos estaduais e federais de mesma função 

institucional; apoiar o cooperativismo, o associativismo, a pesquisa, a extensão rural, a 

integração agroindustrial e outras formas de organização do produtor e da produção; 

proporcionar a inclusão da produção familiar no mercado institucional de alimentos e, em 

especial, na alimentação escolar, conforme dispõe a Lei nº 11.947, de 16/6/2009; e outras 

atribuições correlatas. 

Art. 106 – O Departamento de Mecanização Agrícola possui como atribuições organizar o 

uso de máquinas e implementos agrícolas empregados no preparo do solo, plantio, cultivo, na 

colheita, no transporte e manuseio de produtos. 

Art. 107 – O Departamento de Monitoramento de Programas e Assistência Rural possui como 

atribuições monitorar e acompanhar a qualidade dos serviços de assistência técnica prestados 

aos produtores rurais; armazenar dados dos produtores atendidos e analisar os resultados da 

assistência técnica, quanto à melhoria produtiva e rentabilidade, adequação ambiental e 

infraestrutura produtiva das propriedades rurais, além de registrar informações de eventos 

promovidos para capacitação e fomento junto ao produtor rural.  
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Art. 108 - O Departamento de Pesca e Aquicultura possui como atribuições promover o 

desenvolvimento e controlar a prática da pesca profissional e esportiva; promover o 

fortalecimento e a modernização da pesca artesanal, da pesca industrial, da pesca esportiva, da 

pesca ornamental e da aquicultura continental e marinha; promover ações que visem à 

implantação de infraestrutura de apoio à produção e comercialização do pescado; o 

planejamento e desempenho na busca de viabilidade na elaboração de propostas e execução 

dos diversos projetos e convênios. 

Art. 109 - O órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e 

Aquicultura - SEMAPA possuem atribuições fixadas em lei específica. 

Art. 110 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura - SEMAPA serão 

estabelecidos por decreto de estrutura regimental. 

 

SEÇÃO XII 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 111 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA tem como finalidade 

planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades setoriais de interesse 

local, que visem à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, através da execução 

das políticas municipais do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos conforme fixadas em lei 

específica, ainda: 

I - Manter o equilíbrio ambiental do Município, combatendo à poluição e à degradação dos 

ecossistemas e promover atividades de educação ambiental no município; 

II– Buscar cooperação com órgãos estaduais e federais e, quando for o caso, com outros 

Municípios, a fim de solucionar problemas comuns relativos à proteção ambiental; 

III - Buscar cooperação com órgãos do Estado e da União visando a preservação do 

patrimônio natural do Município; 

IV - Controlar e fiscalizar as atividades com potencial degradador do meio ambiente; 

V- Propor e participar da realização de estudos relativos a zoneamento e a uso e ocupação do 

solo visando assegurar a proteção ambiental; 

VI – Contribuir para o desenvolvimento da política nacional do meio ambiente e dos recursos 

hídricos; 

VII- Desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
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Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 112 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA possui a seguinte estrutura 

organizacional: 

I – Gabinete da Secretária Municipal de Meio Ambiente. 

a) Secretaria do Gabinete. 

II - Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental: 

a) Setor de Monitoramento e Fiscalização. 

b) Setor de Licenciamento Ambiental. 

III - Departamento de Educação Ambiental 

a) Setor de Educação Ambiental de Desenvolvimento Sustentável 

IV - Departamento de Gestão Ambiental: 

a) Setor de Proteção dos Recursos Naturais 

§ 1º O detalhamento das atribuições, a organização e o funcionamento das subunidades 

administrativas da SEMMA serão estabelecidas em regimento interno aprovado por decreto 

do Chefe do Poder Executivo. 

§ 2º É órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA: 

I - Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente - COMDEMA 

 

Subseção III 
Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 

 

Art. 113 - O Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como competência 

básica: planejar, coordenar e executar as ações na temática de meio ambiente, elaborar a 

proposta de Política Municipal de Meio Ambiente, oferecendo subsídios e medidas que 

permitam o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais; formular, coordenar e 

executar planos e programas de desenvolvimento, visando à proteção, preservação e 

conservação do meio ambiente; propor diretrizes, normas, critérios e padrões para a proteção, 

preservação e conservação do meio ambiente; definir políticas específicas para a conservação 

das florestas e recursos extrativistas; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 114 - O Departamento de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental 

possui como atribuições coordenar e executar as operações de fiscalização, relativas à 
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exploração e uso dos recursos naturais ambientais, das atividades e empreendimentos efetiva 

ou potencialmente poluidores e/ou degradadores; coordenar as atividades relacionadas às 

emergências ambientais e de prevenção e controle de incêndios florestais; promover a 

implementação de métodos, técnicas e procedimentos para melhoria do monitoramento e da 

fiscalização de setores; planejar, coordenar e controlar a execução das ações de expedição de 

licenças ambientais e certidões, declarações e autorizações diversas dos assuntos da SEMMA; 

e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 115 - Departamento de Educação Ambiental tem por finalidade elaborar, coordenar e 

executar projetos na área de educação ambiental para zona rural e urbana, visando a execução 

da política do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais do município, e 

desempenhar outras atividades afins. 

Art. 116 - O Departamento de Gestão Ambiental tem por finalidade a elaboração, execução e 

controle das diretrizes, planos, programas e projetos voltados ao uso racional dos recursos 

naturais e controle ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, de recuperação de áreas 

degradadas, de drenagem urbana, gerenciamento costeiro; promover a gestão integrada do 

município com a participação efetiva de todos os segmentos da sociedade, o desenvolvimento 

de atividades de educação e sensibilização ambiental; e desempenhar outras atividades afins. 

Art. 117 – O órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SEMMA possuem atribuições fixadas em lei específica. 

Art. 118 – O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA serão estabelecidos 

por decreto de estrutura regimental. 

SEÇÃO XIII 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER – 

SECULT 

 

Subseção I 
Da Finalidade e das Atribuições do Órgão 

 

Art. 119 - A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer – SECULT tem 

como finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar a política municipal de 

promoção e valorização da cultura e do esporte; desenvolver a política de assistência à 

juventude, favorecendo a formação plena da cidadania; e ainda: 

I - desenvolver e promover a política municipal de Cultura, em consonância com as diretrizes 

enunciadas pelos órgãos e entidades pertinentes, sendo o órgão responsável pelos projetos e 

programas culturais no âmbito municipal, especialmente aqueles relacionados com o fomento 

e o desenvolvimento cultural; 

II - desenvolver projetos voltados à valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural do 

município; 
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III - ordenar e incrementar a cultura em geral, promovendo atividades voltadas para o 

fortalecimento da cultura local; 

IV- desenvolver projetos voltados à valorização da literatura e da leitura; 

V - estimular a realização de eventos e promoções, mantendo intercâmbio e integração junto a 

órgãos e entidades da área de cultura locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais; 

VI - planejar, executar, supervisionar e incentivar as atividades esportivas no Município; 

VII - apoiar ações que visem ao desenvolvimento do esporte e lazer no Município junto a 

associações, ligas, clubes ou assemelhados; 

VIII- organizar e executar eventos desportivos, recreativos e de lazer de caráter popular e 

promover atividades esportivas de diferentes modalidades para atender crianças, jovens, 

adultos e idosos; 

IX- administrar as áreas municipais de lazer e prática de esportes; 

X- impulsionar a promoção social da juventude como fator de desenvolvimento; 

XI- promover a integração das ações relacionadas à cultura, artes, lazer e juventude dos 

diversos setores da sociedade para o pleno exercício da democracia. 

XI- desempenhar outras atividades afins e/ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Subseção II 
Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 120 - A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer possui a seguinte 

estrutura organizacional: 

I – Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer: 

a) Secretaria do Gabinete; 

II - Departamento de Cultura: 

a) Setor de Promoção e Atividades Culturais: 

1. Núcleo de política e inclusão social. 

III - Departamento de Desportos 

a) Setor de Esporte Profissional: 

1. Núcleo de atividades de inclusão social. 

IV - Departamento da Juventude e Lazer; 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
 PALACETE BENEDITO CARDOSO DE ATHAYDE 
 CNPJ: 04.873.600/0001-15 

 
 

41 
CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Praça São Miguel, nº 60, CEP 68.610-000 

a) Setor de políticas para à juventude. 

1. Núcleo de políticas e lazer. 

 

Subseção III 
Das Atribuições Gerais das Unidades Administrativas 

 

Art. 121 - O Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer tem 

como competência básica planejar, coordenar e executar as ações na temática de valorização e 

promoção da cultura municipal, elaborar a proposta de Política Municipal de Cultura e outras 

atividades correlatas. 

Art. 122 - O Departamento de Cultura e seus setores possuem como atribuições planejar, 

coordenar e promover o Gerenciamento de Espaços Culturais, o fomento de música, a dança, 

a leitura, e a valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural do município, sempre 

buscando a cooperação e articulação com os órgãos estaduais e federais de mesma função 

institucional e outras atribuições correlatas. 

Art. 123 - Departamento de Desportos possui como atribuições: preservar as manifestações 

de cultura desportivas populares; elaborar, organizar e executar o calendário de eventos 

esportivos, promovendo o acesso dos munícipes as atividades coordenadas pelo poder público 

municipal; zelar pela autonomia das entidades esportivas, dirigentes e associações quanto ao 

seu funcionamento e organização; e outras atribuições correlatas. 

Art. 124 - Departamento da Juventude e Lazer possui como atribuições: coordenar o 

planejamento e a implementação das ações governamentais de incentivo às praticas esportivas 

e de lazer, bem como atividades direcionadas à juventude que favoreçam a sua educação, 

formação profissional e integração social; promover oportunidades de socialização por meio 

de ações socioeducativas que contribuam para a formação da cidadania e profissionalização 

dos jovens; e outras atribuições correlatas. 

Art. 125 - O detalhamento das atribuições, a organização, o funcionamento, dentre outras 

especificidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer – SECULT 

serão estabelecidos por decreto de estrutura regimental. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIMENTO INTERNO 
 

Art. 126 - Cada órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo deverá 

elaborar seu respectivo Regimento Interno, até o prazo máximo de 200 (duzentos) dias a 

contar da vigência desta lei, o qual será aprovado por decreto do Chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo único. O Regimento Interno deverá conter no mínimo: 
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I – o detalhamento das atribuições gerais e básicas do órgão e de seus entes de todos os 

escalões; 

II – o detalhamento das tarefas básicas e os meios para executá-los; 

III – cargos de provimento efetivo demandam o cumprimento das atribuições básicas e 

tarefas do órgão; 

IV- detalhamento das tarefas operacionais que cabe a cada ocupante de cargo de direção e 

assessoramento e de provimento efetivo para que o órgão e seus entes possam bem cumprir 

com as atribuições básicas fixadas nesta lei; 

V – as rotinas de trabalhos como horário, atendimento da população, postura, segurança e 

outras; 

VI - Outras disposições julgadas necessárias. 

Art. 127 - Através do Regimento Interno o Chefe do Poder Executivo poderá delegar 

atribuições que não lhe sejam privativas por força da Constituição Federal, Estadual e Lei 

Orgânica Municipal, podendo a qualquer momento, avocar, segundo sua conveniência e 

oportunidade. 

 

CAPÍTULO VI 
DO QUADRO DE PESSOAL 

 

Art. 128 - O Quadro de pessoal da Administração Direta do Município de Augusto Corrêa é 

constituído de cargos de direção, chefia e assessoramento, de provimento efetivo e de funções 

gratificadas. 

§ 1º Os cargos públicos de direção, chefia e assessoramento, de provimento efetivo e de 

funções gratificadas são regidos pelo Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do 

Município de Augusto Corrêa (Lei Municipal nº 1.883/2015 e alterações posteriores) e pelo 

Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Augusto 

Corrêa (Lei Municipal Nº 1.539/2005 e alterações posteriores). 

§ 2º Os cargos públicos de direção, chefia e assessoramento e as funções gratificadas são de 

livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 129 – O Procurador Geral do Município e o Secretário de Gabinete do Prefeito terão 

prerrogativas de Secretário Municipal. 

Art. 130 – Ficam criados os seguintes cargos políticos: 

I - Secretário Municipal de Administração e Finanças; 

II - Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo; 

III - Secretário Municipal de Educação; 
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IV - Secretário Municipal de Saúde; 

V - Secretário Municipal de Assistência Social; 

VI - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

VII - Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura; 

VIII - Secretário Municipal de Meio Ambiente; 

IX - Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Juventude e Lazer; 

§ 1º - Os requisitos para o ingresso no cargo e as atribuições dos Secretários Municipais estão 

previstas no artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Augusto Corrêa. 

§ 2º - O subsídio dos Secretários Municipais será estabelecido por Lei, nos termos da Lei 

Orgânica do Município de Augusto Corrêa. 

CAPÍTULO VII 
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 131 - A estrutura organizacional da Administração Direta estabelecida nesta lei será 

implantada gradativamente segundo a conveniência e oportunidade do Poder Público local e 

em consonância com a disponibilidade e capacidade orçamentária e financeira do Tesouro 

Municipal. 

Parágrafo único. A implantação dos órgãos constantes da presente lei far-se-á através da 

efetivação das seguintes medidas: 

a) Elaboração e aprovação do Regimento Interno do órgão por decreto regulamentador; 

b) Disponibilizar-se dotações orçamentárias nas leis orçamentárias para arcar com as despesas 

de manutenção do órgão; 

c) Nomeações e lotações de quadro de pessoal e instalações indispensáveis ao regular 

funcionamento do órgão; 

Art. 132 - O Quadro de Pessoal de Cargos efetivos, comissionados e de funções gratificadas 

das Secretarias em vigor será absorvido pela nova estrutura organizacional, devendo a 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças e a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Departamento de Recursos Humanos, 

providenciar a execução de todos os atos necessários à regularização do quadro de pessoal, 

conforme a necessidade. 

Art. 133 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir os 

recursos de categorias programáticas e despesas constantes da Lei Orçamentária Anual em 

vigor, para o atendimento das disposições desta Lei. 

Art. 134 - Ficam autorizadas a adotarem as providências necessárias para o fiel cumprimento 

desta Lei, de acordo com as respectivas áreas de competência, a Secretaria Municipal de 
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Administração e Finanças e a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 

Econômico e Turismo.  

Art. 135 – Ficam extintas a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e a 

Secretaria de Pesca e Aquicultura. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 136 - As despesas decorrentes de aplicação da presente lei correrão a conta de dotações 

orçamentárias existentes, ficando as Secretarias de Administração e Finanças e a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo autorizadas a 

executarem as dotações orçamentárias necessárias para o cumprimento desta lei. 

Art. 137 - Esta Lei não prejudica os cargos comissionados que tenham sido criados por outras 

Leis Federais, Estaduais e Municipais que não tenham sido revogadas por esta legislação ou 

outras, desde que não sejam contrárias ao conteúdo desta, a nível municipal, resguardado em 

qualquer caso, o princípio da hierarquia de normas. 

Art. 138 - Ficam revogados: 

I – os artigos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19 da Lei 

Municipal Nº 1.539/2005; 

II – a Lei Municipal Nº 1532/2005; 

III – a Lei Municipal Nº 1541/2005; 

IV – a Lei Municipal Nº 1645/2007; 

V – a Lei Municipal Nº 1739/2010; 

VI – a Lei Municipal Nº 1823/2013; 

VII – a Lei Municipal Nº 1824/2013; 

VIII – a Lei Municipal Nº 1825/2013; 

IX – a Lei Municipal Nº 1826/2013; 

X – a Lei Municipal Nº 1827/2013; 

XI – a Lei Municipal Nº 1829/2013; 

XII – a Lei Municipal Nº 1832/2013; 

XIII – a Lei Municipal Nº 1834/2013; 

XIV – a Lei Municipal Nº 1835/2013; 

XV – a Lei Municipal Nº 1839/2013; 
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Art. 139 - Ainda ficam revogadas as demais disposições em contrário a esta Lei. 

Art. 140 - Esta lei entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2022. 

 

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA-PA, em 14 de 

dezembro de 2021. 

 

 

________________________________________________________ 
FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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