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LEI COMPLEIVIENTAR N° 380/2022, DE 02 DE MARCO DE 2022.

"DISP6E SOBRE A ORGANIZACAO, ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA, NORNIAS REGULADORAS E a
PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO PODER
EXECuTIVO DO MUNIcipIO DE CARRASCO BONITO,
ESTADO
DO
TOCANTINS,
E
DA
OuTRAS
PROVIDENCIAS".

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE CARRASC0 B0NITO, ESTADO DO TOCANTINS,
em cumprimento as atribuig6es previstas na Lei Organica Municipal e especialmente a
Constituigao Federal, fago saber que o Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei:
TiTULO I

CApiTULO I

Da Estrutura do Poder Executivo
Art. 1° - 0 Poder Executivo, estruturado pela presente Lei, comp6e-se dos 6rgaos
da administragao direta.

Paragrafo Unico -lntegra a estrutura basica da administragao direta o Gabinete do
Prefeito e as Secretarias Municipais.
Art. 2° -0 Poder Executivo e exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo:

I -Assessor de lmprensa;
11 -Chefe de Gabinete do Prefeito;
Ill -Chefe do Controle lnterno;
IV -Secretarios Municipais.

§ 1° -As competencias das autoridades especificadas neste artigo estao previstas
na lei Organica do Municipio, nas leis e nos regulamentos que tratam da organizagao da
administragao municipal, com o auxilio dos 6rgaos e entidades que comp6em a
administragao direta.
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§ 2° - 0 Chefe de Gabinete do Prefeito e o Chefe do Controle lnterno nao tom
tratamento hiefarquico superior ao de Secretario Municipal e sao a esses equiparados para
todos os efeitos, vencimentos, atribuig6es, e quanto o protocolo e a correspondencia.
CApiTULO 11

Da Estrutura Organizacional
Art. 3° - Os 6rgaos e entidades da estrutura organizacional basica da
administragao direta do Poder Executivo, criado por lei e compreendendo o nivel em que sao
formuladas as decis6es afetas as politicas e estrategias pdblicas, bern assim os planos e
ae6es do Governo Municipal, tern a seguinte composigao:
I -Chefia do Gabinete do Prefeito;
11 -Assessoria de Controle lnterno;

Ill -Assessoria de lmprensa;
lv -Secretarias Municipais:
a.

Secretaria Municipal de Administragao

b.

Secretaria Municipal de Finangas;

c.

Secretaria Municipal de saude e saneamento;

d.

Secretaria Municipal de Educagao, e Cultura;

e.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo;

f.
a.
h.

i.

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento social;
Secretaria Municipal de Agricultura.
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Secretaria Municipal de lnfra-Estrutura e Habitagao.
CApiTULO Ill

Da Estrutura Operacional
Art. 4.a - A Estrutura Operacional da Administragao direta do Poder Executivo

compreende o conjunto de unidades que comp6em os 6rgaos e entidades da estrutura
basica, sendo estabelecida e organizada mediante decreto, observadas aos seguintes
criterios e disposig6es:

I - ajustamento e adequagao dos cargos comissionados e fung6es gratificadas
criadas por lei;

11 -limitagao numerica aos cargos e fune6es gratificadas existentes;

Ill - conteneao das despesas destinadas a remuneragao dos seus ocupantes aos
limites autorizados na lei do ongamento;

`
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lv - flexibilidade estrutural com vistas a otimizaeao dos servigos e dos gastos
ptlblicos;

V - constituigao dos grupos tempofarios de trabalho para o desempenho de
encargos especificos que exijam o concurso de multidisciplinaridade de executores.

Art. 5° - 0 ajustamento dos cargos de que trata o artigo anterior, comporta, ainda,
mediante decreto, a:
I -mudanga de nomenclatura;
11 -relocagao;

Ill -alterag6es de atribuig6es;
IV - extingao;

V -transformagao.
CApiTULO IV

Da Estrutura do Poder Executivo
SECAO I

Do Gabinete do Prefeito
Art. 6° -Compete ao Gabinete do Prefeito:

I - prestar assistencia e assessorar direta e imediatamente ao Prefeito na gestao e
administragao dos neg6cios pdblicos;
11 - coordenar, supervisionar e assegurar a execugao do expediente e das

atividades do Prefeito;
Ill -administrar as dependencias do Gabinete do Prefeito;

lv -zelar pela preservagao dos documentos oficiais;
V - coordenar e controlar o atendimento de

municipes

e

visitantes

nas

dependencias do Gabinete do Prefeito;
VI - realizar em nome do Prefeito, diligencias e inspeg6es nos 6rgaos e entidades
da Administragao Pdblica Municipal, de acordo com as determinag6es ptevia e
expressamente fixadas pelo Prefeito;
Vll - dar apoio administrativo aos 6rgaos colegiados da Admjnistragao Pdblica
Municipal;

VIll -zelar pela higidez da publicagao dos atos oficiais e desempenhar miss6es

especificas, formais e expressamente atribuidas pelo Chefe do Poder Executivo;
lx -coordenar e acompanhar os interesses da Administragao Publica Municipal em
6rgaos estaduais, federais e de outros municipios.
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Art. 7° -Aos Assessores Especiais compete o assessoramento direto ao Chefe do
Executivo no que se refere ao desenvolvimento de fung6es de representag6es do Municipio,
em diversos setores da sociedade.
SECAO 11

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIcipIO
Art. 8° -A Procuradoria Geral do Municipio 6 o 6rgao que representa o Municipio

judicial e extrajudicial e de assessoramento juridico aos 6rgaos e entidades de sua
administragao, competindo-lhe:

I.

Representar o Municipio e promover a defesa de seus direitos e interesse em

qualquer instancia judicial, nas causas em que for autor, feu, assistente, oponente, terceiro
interveniente ou, por qualquer forma, interessado, usando todos os recursos legalmente

permitidos e todos os poderes para o foro legalmente permitido expressamente autorizado
pelo Prefeito ou por delegagao de competencia, os especiais para desistir, transigir, acordar,
transacionar, firmar compromisso receber e dar quitagao, bern como deixar de interpor
recursos nas ag6es em que o municipio figure como parte;
[1.
Emitir pareceres sobre questoes juridicas que lhes sejam submetidas pelo
Prefeito, atrav6s das representag6es, pelos Secretarios do Municipio e dirigentes de 6rgaos
ou entidades da Administragao lndireta do Municipio.

Ill.

Representar a

fazenda

municipal

nas

assembleias

das

sociedades

de

economia mista e empresas publica ou outras entidades de que participe o Municipio;
lv.
Representar o Municipio junto ao conselho de contribuintes do Municipio;
V.
Representar ao Ministerio ptiblico, sempre que tiver ciencia do desvio de renda

ou de bern ptlblico e propor agao civil para apuragao de responsabilidade;
Vl.
Representar a Fazenda Municipal junto aos cart6rios de Registros de lm6veis,
requerendo a inscrigao, transcrigao ou averbaeao de titulo relativo a im6vel do patrim6nio do
Municipio;

Vll.

Assessorar a Fazenda Municipal nos atos relativos aquisigao, locaeao, cessao,

concessao, permissao, aforamento, locaeao e outros concernentes a im6veis do Patrim6nio
Municipal;
Vl I I .

Representar a Administragao Publica Municipal, centralizada e descentralizada,

junto aos 6rgaos encarregados da fiscalizaeao ongamentaria e financeira do Municipio;
lx.
Supervisionar, coordenar, dirigir e executar os trabalhos de apuraeao de
liquidez e certeza da Divida Ativa do Municipio, tributaria e de qualquer outra natureza, bern

como inscrever, cobrar, receber e controlar a divida ativa;
X.
Examinar as ordens de senteneas judiciais cujo cumprimento envolva materia
de competencia do Prefeito ou de outra autoridade do Municipio;
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Xl.

Promover ao Prefeito a revogagao ou a declaraeao de nulidade de atos

administrativos;

XII.
Colaborar quando solicitada, na elaboragao de projetos de leis, decretos e
outros atos administrativos da competencia do Prefeito;
XIIl.
Celebrar acordos judiciais, em qualquer instancia, que visem a extingao de

processo;
XIV.
XV.

Zelar pela observancia das normas juridicas emanadas dos poderes ptlblicos;
Manter, permanentemente atualizado, o arquivo de toda legislagao emanada

da Uniao, do Estado do Tocantins e do Municipio de Carrasco Bonito;
SECAO Ill

Do Sistema do Controle lnterno
Art. 9° - 0 Poder Executivo mantefa, de forma integrada, urn sistema de controle
interno, com objetivos de apoiar tanto o Poder Legislativo quanto o Tribunal de Contas no
exercicio de suas fung6es de exercer a fiscalizagao contabil, financeira, ongamentaria,
operacional e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicagao de subveng6es, rentlncia de receita, impessoalidade, moralidade,
publicidade,
eficiencia,
procedimentos:

eficacia,

efetividade

e

equidade,

adotando

os

seguintes

I - Realizagao dos atos da administragao em obediencia aos principios constitucionais
da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, eficacia, eficiencia
e publicidade, assim definidos:

a) Legalidade - Principio que imp6e a administragao publica s6 agir com base em

autorizagao dada em lei. Ou seja, a vontade da Administraeao Pdblica e aquela que decorre
de lei'

b) Legitimidade - Pressup6e que todo ato administrativo 6 verdadeiro, legal,
expedido pela autoridade competente, honesto, justo e do interesse ptlblico.
c) Economicidade - Principio que imp6e a Administragao Pdblica executar suas
ag6es com a melhor relagao custo/beneficio.
d) lmpessoalidade - Principio que exige que as atuae6es administrativas se
destinem afins pdblicos e coletivos, sem objetivo de beneficiar pessoas em particular. Por
outro lado, eles sao imputaveis nao ao funcionario que os pratica, mas ao 6rgao ou entidade

que ele representa.
e) Moralidade -Este principio estabelece que o agir da Administragao deve obedecer
nao s6 a lei, mas a pr6pria moral, pois nem tudo que 6 legal 6 honesto, justo e do interesse
publico.

f) Publicidade - Principio que torna obrigat6ria a divulgaeao de atos, contratos e
outros instrumentos celebrados pela Administragao Publica, para conhecimento, controle e
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inicio dos seus efeitos, pois pdblica 6 a Administragao que os pratica. Essa publicagao deve
se dar atrav6s do 6rgao oficial definido pelo Municipio.
g) Eficiencia - Principio do clever de bern administrar a coisa publica. Rapidez,
perfeigao, rendimento. Maior quantidade, com melhor qualidade e menor custo.
Economicidade. Relagao custo/beneficio.

h) Eficacia - Dever de administrar com base em ag6es planejadas. Este principio
mede o grau de atingimento dos objetivos e metas estabelecidas.
i) Efetividade - Dever de administrar buscando alcangar o maximo do interesse da
coletividade.

j) Equidade - Dever da Administragao zelar para que suas ag6es nao sejam
elementos causadores de desigualdades.
11 -Definigao das normas de Controle lnterno para os atos da administragao, baseada
nestes principios para dividir responsabilidades com os servidores no desempenho de suas
fung6es;
Ill -Realizagao dos atos administrativos de acordo com as normas aprovadas para o
controle interno;

lv - Realizagao peri6dica de auditoria interna, orientada por urn "check list", para

verificagao do cumprimento das normas de controle interno com registro em relat6rio e

encaminhamento a Controladoria Geral para emissao de parecer e conhecimento aos
Chefes de Poder correspondente;
V - Emissao de parecer pela Controladoria Geral sobre o Relat6rio de Auditoria com
indicagao das medidas adotadas ou a adotar para corrigir ou prevenir novas falhas;
Vl - Parecer da Controladoria Geral sobre as contas anuais do Governo com atestado
do Chefe de Poder que tomou conhecimento do seu conteudo;
Vll - Encaminhamento ao Tribunal de Contas junto com o Balango Geral, c6pia do

Relat6rio de Auditoria lnterna e Parecer da Controladoria Geral sobre as contas anuais do
Governo;
Vlll - lnstauragao de Tomada de Contas Especial para apuragao dos fatos,

identificagao dos responsaveis, quantificagao do dano causado ao erario, ressarcimento aos
cofres ptiblicos e/ou punigao, se for o caso, com registro em Relat6rio e encaminhamento a
Controladoria Geral;

lx - Emissao de parecer pela Controladoria Geral sobre o Relat6rio de Tomada de
Contas Especial para homologagao pelo Chefe de Poder correspondente;
X - Encaminhamento ao Tribunal de Contas de c6pia do Processo de Tomada de
Contas Especial para julgamento.
Xl -lnstauragao de Processo Administrativo para identificagao dos responsaveis pela
pratica de ato ilegal e punigao se for o caso, com registro em relat6rio e encaminhamento a
Controladoria Geral.
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Xll - Emissao de parecer pela Controladoria Geral sobre o Relat6rio de Processo
Administrativo para homologagao pelo Chefe de Poder correspondente.

Art.10 -0 Sistema do Controle lnterno tern como objetivos:
I -Avaliar o cumprimento das metas do PPA.
11 -Fiscalizar o atingimento das metas da LDO.

Ill -Avaliar a execugao dos programas e dos orgamentos e cumprimento das metas
fisicas e financeiras.
IV - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficacia e eficiencia da
gestao ongamenfaria, financeira e patrimonial.

V - Comprovar a legaljdade dos atos que resultem em arrecadagao, realizagao de
despesa, nascimento e extingao de direitos e obrigag6es.
Vl - Exercer o controle das operag6es de cfedito, avais, garantias, direitos e haveres.
Vll - Apoiar o Controle Externo, programando auditorias, enviando relat6rios ao

Tribunal de Contas, sugerindo a instauragao de Tomada de Contas Especiais e Processo
Administrativo, auditando contas de responsaveis, emitindo relat6rio, certificado de auditoria
e parecer.
VllI -Comprovar fidelidade funcional dos agentes responsaveis por bens e valores.
IX - Fiscalizar o cumprimento dos limites e condig6es para operag6es de cfedito e
inscrigao de restos a pagar.
X - Fiscalizar a adogao de medidas para retorno das despesas de pessoal e montante
da divida aos limites.

Xl - Fiscalizar a destinaeao dos recursos obtidos com a alienagao de ativos.
Xll -Fiscalizar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo.
Xlll -Manter sistema de custos normatizado atrav6s da LDO.
XIV - Dar conhecimento imediato ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou
ilegalidades com indicaeao das providencias adotadas e a adotar para ressarcimento de

danos, corregao e evitar novas falhas.
Art.11 -0 Sistema do Controle lnterno tern a seguinte estrutura:
I -Controladoria Geral:

a) Unidade Administrativa;

b) Cargo em Comissao de Controlador Geral ou de Fungao Gratificada;
c) Ntimero de servidores variavel de acordo com o porfe da entidade;
d) Permanente atualizaeao das normas e da agenda de obrigag6es;
e) Elaboragao de check list para orientar os trabalhos de audjtorias;
f) Programar e organizar auditorias;
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g) Parecer sobre as contas anuais destacando: resultado das auditorias, atividades
desenvolvidas, avaliagao dos programas e cumprimento das metas, resultados orgamentario
e financeiro, resultados apresentados nos balangos, evolueao do estoque da divida, cfeditos
adicionais, gastos minimos, limites de gastos e endividamento, atividades do Poder
Legislativo;

h) Dar conhecimento do parecer ao Chefe de Poder com atestado de conhecimento;
i) Parecer sobre relat6rio de auditoria com indicagao das medidas adotadas e a adotar
para corrigir e prevenir falhas;

j) Adogao das medidas administrativas cabiveis para ressarcir o erario;
I) Notificagao do responsavel para reparar o dano;

in) Recepcionar sugestao de atualizaeao de normas, agenda de obrigag6es ou
informag6es das unidades operacionais sobre ocorfencia de atos ilegais, erros ou falhas;
n) Sugestao ao Chefe de Poder para instauragao de tomada de contas e/ou processo
administrativo ou solicitar ao TCE a realizagao de auditoria especial depois de esgotadas as
medidas administrativas cabiveis;

o) Encaminhamento ao TCE, junto com o Balango Geral, relat6rio de auditoria e

parecer sobre as contas anuais;
p) Conhecimento ao TCE sobre resultado de Tomada de Contas Especial;
q) Sugerir ao Chefe de Poder programa de capacitagao de servidores;
r) Assinar relat6rio de gestao fiscal.
11 -Unidades Operacionais de controle interno:

a) Servidores das Unidades administrativas da estrutura organizacional;
b) Cumprimento das normas estabelecidas;
c) Proposigao a Controladoria Geral de atualizagao ou adequagao das normas,
agenda de obrigag6es e check list;
d) lnformagao a Controladoria Geral sobre a pfatica de atos ilegais, erros ou falhas;
e) Colaborar com os trabalhos de auditoria, tomada de contas ou processo
administrativo;
111 -Auditoria lnterna:

a) Verificagao do cumprimento das normas de controle interno pelos servidores das
Unidades Operacionais. Controle do Controle;
b) Orientada por check list;

c) Acesso irrestrito a todos os documentos;
d) Obediencia ao sigilo das informag6es conhecidas em razao do exercicio da fungao;
e) Registro em relat6rio;

f) Encaminhamento do relat6rio a Controladoria Geral para emissao de parecer,
conhecimento do Chefe de Poder correspondente, adogao de medidas cabiveis para corrigir
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eventuais falhas, indicagao das medidas adotadas e a adotar, sugestao para instauragao de
tomada de contas especial e/ou processo administrativo e encaminhamento ao TCE;
g) Realizagao, preferencialmente por servidores efetivos com formagao nas areas de
economia, ciencias contabeis, administragao e direito;
h) Observancia ao principio da segregacao de fungao tanto quanto possivel, sem
prejuizo da economicidade;
i) Possibilidade de contratagao para preservar o principio da segregagao de fungao.

IV -Tomada de Contas Especial;

a) Realizacao por comissao ou tomador de contas nomeado pelo Chefe de Poder
correspondente;
b) Sugerida pela Controladoria Geral e determinada pelo chefe de Poder
correspondente depois de esgotadas a medidas administrativas cabiveis pela Controladoria
Geral para recomposieao do erario;
c) Destinada a apurar fatos, identificar responsaveis e quantificar o dano causado ao
efario quando nao forem prestadas contas, ocorrencia de desfalque, desvio de dinheiro,
bens ou valores ptlblicos, ou ainda pela pfatica de ato ilegal de que resulte dano ao efario;
d) Observancia ao principio do contradit6rio e da ampla defesa;
e) Registro em relat6rio e encaminhamento a Controladoria Geral para emissao de

parecer, indicagao das medidas adotadas e a adotar, conhecimento ao chefe de Poder
correspondente para homologagao e encaminhamento ao TCE;
f) Apurado os fatos, quantificado o dano, homologado pelo chefe de Poder
correspondente, o responsavel sera notificado para no prazo de 30 dias, recolher aos cofres

publicos o d6bito que lhe foi imputado ou apresentar alegag6es de defesa com fatos novos;
g) Mantida a decisao ap6s as alegae6es de defesa, o responsavel sera notificado a
recolher o d6bito no prazo de 15 dias, sobe pena de inscrigao em divida ativa para
execugao;
h) Nao sendo imputado debito, mas comprovada a pratica de grave infragao a norma
constitucional ou legal, o responsavel estara sujeito a multa e/ou as penalidades
administrativas previstas no estatuto.
V - Processo Administratjvo;

a) Realizagao por comissao designada pelo chefe de Poder correspondente;
b) Sugerida pela Controladoria Geral e determinada pelo chefe de Poder
correspondente quando comprovada a pfatica de grave infragao as normas de controle;
c) Destinada a apurar fatos e identificar os responsaveis.
d) Conclusao em 180 dias.

e) Observancia ao principio do contradit6rio e da ampla defesa;
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f) Registro em relat6rio e encaminhamento a Controladoria Geral para emissao de

parecer, indicagao das medidas adotadas e a adotar para corrigir e prevenir novas falhas,
conhecimento ao chefe de Poder correspondente para homologagao;
g) lmputagao de multa e/ou adoeao das medidas punitivas cabiveis e na forma do
estatuto ou regulamento pr6prio.
Art.12 -Abrangencia do Controle lnterno:

§ 1° -0 Sistema de Controle lnterno atuafa de forma integrada entre os Poderes,
alcangando todos os 6rgaos e Agentes Ptiblicos da Administragao direta e indireta e os
beneficiarios de recursos pt]blicos. Art. 70 e 74 da Constituigao Federal;

§ 20 - Em respeito ao principio constitucional da independencia entre os Poderes, as
normas de controle interno, auditoria, tomada de contas especial, processo administrativo e
as decis6es encaminhadas em parecer da Controladoria Geral, serao baixadas,

programadas e tomadas no ambito da competencia de cada urn dos Poderes.
Art. 13 - Os impactos do Sistema de Controle lnterno na Administragao e na
Sociedade resultarao nos seguintes objetivos:
I -Repartigao das responsabilidades nos atos da administragao;
11 -Melhor qualificagao e valorizagao dos servidores;
Ill -Diminuigao dos niveis de corrupgao;

lv -Melhoria da qualidade dos servigos pdblicos;

V -Maior protegao dos ativos;
Vl - Ampliagao da pfatica dos principios constitucionais da legalidade, Iegitimidade,

economicidade, impessoalidade, moralidade, eficacia, eficiencia, transparencia e efetividade
nos atos da administragao;
Vll -Consolidagao e fortalecimento de uma estrutura funcional menos vulneravel as

transig6es de governo;
VIll -Efetivo apoio a fiscalizagao do controle externo;
lx - Elevagao da confianea e credibilidade da sociedade;
X - Protegao dos Agentes Politicos contra atos de improbidade administrativa;
XI -Valorizagao politica dos Administradores;

Xll -Efetiva contribuigao para consolidagao do processo democratico;
Xlll -Melhoria da qualidade de vida da populagao.

CApiTULO V

Natureza e Estrutura das Secretarias
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Art.14 -As Secretarias Municipais sao 6rgaos da administragao direta, dirigidos pelos

Secretarios Municipais, organizados com finalidade de assessorar o Prefeito, a quem sao
diretamente subordinados, na execugao das suas competencias e atribuig6es legais, em
cada campo de atuagao da Administragao Pdblica Municipal.

§ 1°-As atividades das Secretarias Municipais serao executadas pelas suas unidades
organizacionais e, completamente, atrav6s das entidades da administragao indireta que a
elas forem vinculadas, nos termos da lei e dos respectivos regimentos.
§ 2° - Decreto do Chefe do Executivo Municipal dispofa sobre a substituieao de
Secretario em suas ausencias e impedimentos legais.

Art.15 -As Secretarias sao estruturadas nos seguintes niveis:
I - Nivel de Administraeao Superior, exercido por Secretario, que devefa atender aos
requisitos de nomeagao estabelecidos em diplomas legais, com as fung6es de lideranga,
diregao e articulaeao, fomento de politicas e diretrizes, coordenaeao do processo de
implantagao, implementaeao e controle de programas e projetos, atraves dos 6rgaos
componentes do nivel de execugao programatica e observadas as competencias de cada
area de agao, sendo ainda responsavel pela atuagao da secretaria como urn todo, inclusive

pela representagao nas relag6es intragovernamentais;
11 - Nivel de Administraeao lntermediaria, exercido por Diretor e Coordenador a ser

designado de acordo com a area de atuagao programatica na fungao de comando da
execugao das atividades meio e fins, constantes da estrutura de cada 6rgao,
consubstanciada em programas e projetos, ou em miss6es de cafater permanente;
Ill - Nivel de Execugao, com as fune6es de executar as atividades fins e meio,
relativas a pessoal, material, patrim6nio, encargos gerais, transportes oficiais, contabilidade,

execugao orgamentaria, financeira e informatica, e outras atividades especificas setoriais,
ressalvadas as demais competencias fixadas na presente Lei.
Pafagrafo Unico - Enquadra-se no nivel de administragao superior, o Administrador
de Unidade Escolar que devefa atender aos requisitos de nomeagao estabelecidos em
diplomas legais, com as fung6es de lideranga, diregao, articulagao e fomento de politicas e
diretrizes do processo administrativo educacional no ambito da unidade escolar, na
implantagao, implementagao e controle de programas e projetos de sua competencia,
sendo ainda responsavel pela atuagao da escola como urn todo, inclusive pela
representaeao nas relag6es intragovernamentais.

CAPITULO VI

Das Compefencias das Secretairias
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SECAO I
Da Secretaria lvlun]cipal de Financas
Art.16 -Compete a Secretaria Municipal de Finangas:

a - formular a politica econ6mica - tribufaria, executando planos e projetos de
modernizagao de administragao tributaria, o desenvolvimento organizacional e informatica
aplicada as finaneas municipais;

b - acompanhar a execugao ongamenfaria, controle interno e auditoria,
administragao direta e indireta;
c -efetivar compras, licitag6es, contratag6es de servigos e suprimentos;

da

d - acompanhar e auditar a aplicagao de recursos e prestaeao de contas de
convenios;

e - direcionar, orientar e coordenar as atividades de arrecadagao, fiscalizagao,
recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do Municipio e do servigo da divida
pdblica municipal;

f - promover a coordenagao geral, orientagao normativa, supervisao tecnica e
realizagao das atividades inerentes ao acompanhamento financeiro, contabil e de prestaeao
de contas;
g -auxiliar os Fundos Municipais e as demais unidades administrativas na execugao
dos seus programas ongamentarios
h - planejar e coordenar as politicas e ag6es da previdencia dos servidores
municipais;

i -outras atividades nos termos do seu regimento.

Art. 17 - A Secretaria de Finangas 6 integrada pelos seguintes 6rgaos de
assessoramento imediato:
I -Diretoria de Gestao de Arrecadagao -DIGAR;
11 -Diretoria de Gestao de Pagamentos -DIGPA;
111 -Diretoria de Compras e Contratos -DICC.

§ 1° -A Diretoria de Gestao de Arrecadaeao, como 6rgao central de mobilizagao de
recursos financeiros e mantenedora dos cadastros de contribuintes e dos controles de
arrecadagao dos tributos de competencia do Municipio, competindo ao Diretor de Gestao de
Arrecadagao:
I - promover a fiscalizagao e a arrecadagao dos tributos municipais centralizando o

recebimento e o controle das receitas e o planejamento de sua aplicagao segundo as
necessidades da Administragao, cumprindo as normas pertinentes;
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11 - conduzir os processos de cobranga administrativa dos passivos tributarios,

zelando pelo contingenciamento e adogao de medidas aplicaveis a materia;
Ill -exercer a tarefa de arrecadador, buscando agilidade e seguranga nos sistemas
informatizados, primando pela politica do born relacionamento contribuinte e poder ptlblico;
lv - facilitar o trabalho do Assessor Especial de Controle lnterno, fornecendo a

documentagao para exame e os elementos indispensaveis ao sistema de controle;
V - especificamente ao Diretor de Gestao de Arrecadagao, compete assinar em
conjunto com o Secretario de Administraeao e Finangas, todos os atos inerentes ao sistema
de gestao fiscal e arrecadadora, em certid6es, alvaras, quitag6es nao mecanizadas e outros
expedientes afins.

§ 2° - A Diretoria de Gestao de Pagamentos, como 6rgao central de pagamento das
obrigag6es assumidas e detentora da guarda dos documentos comprobat6rios de despesas
ate o fechamento dos balancetes mensais do Municipio, competindo ao Diretor de Gestao
de Pagamentos:
I - promover o controle das contas bancarias do Municipio, realizando confetencias

diarias, bern assim do movimento de caixa;
11 - realizar os pagamentos dos processos de despesas, devidamente formalizados

em consonancia com as normas vigentes, observados os requisitos indispensaveis a sua
efetivagao, cumprindo o estagio da liquidagao;
Ill - facilitar o trabalho do Assessor Especial de Controle lnterno, fornecendo a

documentagao para exame e os elementos indispensaveis ao sistema de controle;
lv - especificamente ao Diretor de Gestao de Pagamentos, compete assinar em
conjunto com o Secretario de Administragao e Finangas todos os atos inerentes ao sistema
de gestao de pagamentos e outros expedientes afins.
§ 3° -A Diretoria de Gestao de Compras, como 6rgao central do controle patrimonial e
do relacionamento fornecedor e Municipio, reserva-lhe a manutengao e o controle do

cadastro de fornecedores e prestadores de servigos, cumprindo zelar para que os custos de
aquisig6es sejam constantemente atualizados e divulgados na forma da Lei, competindo ao
Diretor de Gestao de Patrim6nio e Compras:
I - Fornecer ao superior imediato, elementos de proposta de baixa de material

permanentes, maquinas e equipamentos, considerados em desuso e/ou imprestaveis.
11 - Promover a negociagao compra e distribuigao do material permanente, de
consumo, e ainda, de servieos solicitados, conforme a necessidade dos diversos 6rgaos e
entidades da Administragao Municipal;

Ill - facilitar o trabalho do Assessor Especial de Controle lnterno, fornecendo a

documentagao para exame e os elementos indispensaveis ao sistema de controle;

i
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lv - especificamente ao Diretor de Gestao de Compras e Contratos, compete assinar
em conjunto com o Secretario de Administragao e Finangas, todos os atos inerentes ao
sistema de gestao patrimonial e compras e, outros expedientes afins.
SECAO 11

Da Secretaria Municipal de Administraeao
Art.18 -Compete a Secretaria Municipal de Administragao:

a - centralizar o processamento de dados e informag6es em geral da administragao,
recursos e ag6es de informatica;
b - prestar orientagao normativa metodol6gica as Secretarias e 6rgaos do Municipio
na concepgao e desenvolvimento dos respectivos planos e programag6es orgamentarias;
c - acompanhar o controle e avaliagao sistematica de desempenho dos planos,
programas e projetos;
d -promover o planejamento e implantaeao dos programas e ag6es de modernizaeao
administrativa;

e -administrar o patrim6nio e a folha de pagamento dos servidores;
f - promover os concursos publicos, salvos nos casos em que essa atribuigao for

cometida a outros 6rgaos ou entidades;
g - adotar politica de treinamento de pessoal; administraeao de cargos, fung6es e
salarios e regime disciplinar;

h -implantar e manter o banco de dados de recursos humanos;
i - planejar, desenvolver e coordenar as atividades relacionadas a pessoal, arquivo,
patrim6nio, protocolo, comunicag6es e vigilancia;

j -protocolar, publicar e registrar atos oficiais;
I -outras atividades nos termos do regimento.

Art. 19 -A Secretaria de Administraeao e Finangas e integrada pelos seguintes

6rgaos de assessoramento imediato:
I -Diretoria de Gestao de Recursos HumanosT DIREH;
11 -Diretoria de Gestao Patrimonial e Material -DIPM.

§ 1° -lntegram a Diretoria de Gestao de Recursos Humanos, as unidades de servieos
executivos:
I - Protocolo Geral -GERAL;
11 -Servigo de Atendimento ao Cidadao -SACID (Servigo Militar, lncra, Previdencia
Social, etc).
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§ 2° - A Diretoria de Gestao de Recursos Humanos, 6 o 6rgao central do sistema de
pessoal, responsavel pelo estudo, formulaeao de diretrizes, orientacao, coordenagao,
supervisao e controle dos assuntos concernentes a administragao dos recursos humanos do
Executivo Municipal e responsavel pelo competente controle contabil das receitas e
despesas do municipio, sob a supervisao de profissional habilitado, competindo ao Diretor
de Gestao de Recursos Humanos:
I - cuidar dos assuntos referentes aos servidores municipais, adotando medidas que
visem ao seu aprimoramento e maior eficiencia;
11 - submeter ao superior imediato os projetos de regulamentos, indispensaveis a
execugao de leis que disp6em sobre a funeao ptlblica de servidores ptlblicos;
Ill - zelar pela observancia das leis e regulamentos, orientando, coordenando e
fiscalizando seu comprimento;
lv - estudar e propor sistema de classificagao e de retribuigao para os servidores
ptiblicos, administrando a sua aplicagao;

V - manter estatisticas atualizadas sobre os servidores municipais da Administragao
Direta e lndireta;

Vl - zelar pela criteriosa aplicagao dos principios de administragao de pessoal, com

vistas ao tratamento justo dos servidores municipais, onde quer que se encontrem,

promovendo medidas visando o bern estar desses e ao aprimoramento das relag6es
humanas no trabalho;

Vll -manter articulagao com as entidades estaduais e nacionais que se dedicam a
estudos de administragao pessoal;
VllI - facilitar o trabalho do Assessor Especial de Controle lnterno, fornecendo a
documentagao para exame e os elementos indispensaveis ao sistema de controle;
lx - especificamente ao Diretor de Gestao de Recursos Humanos, compete assinar,
em conjunto com o Secretario de Administragao todo o expediente relacionado com mat6ria
de recursos humanos.
§ 3° - A Diretoria de Gestao Patrimonial e Material, como 6rgao central do controle

patrimonial e material (almoxarifado), reserva-lhe a manutengao e o controle do patrim6nio e
do material utilizado:

I -0 controle, conservagao e vigilancia do patrim6nio municipal, com sua identificagao

por 6rgaos e setores, primando pela sua conservagao, promovendo os remanejamentos de
acordo com as necessidades da administragao e, anualmente, fornecer ao superior imediato,
elementos de proposta de baixa de material permanentes, maquinas e equipamentos,
considerados em desuso e/ou imprestaveis.
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11 - Promover a negociagao compra e distribuigao do material permanente, de

consumo, e ainda, de servigos solicitados, conforme a necessidade dos diversos 6rgaos e
entidades da Administragao Municipal;

Ill - facilitar o trabalho do Assessor Especial de Controle lnterno, fornecendo a

documentagao para exame e os elementos indispensaveis ao sistema de controle;
lv -especificamente ao Diretor de Gestao de Patrim6nio e Compras, compete assinar
em conjunto com o Secretario de Adminjstragao, todos os atos inerentes ao sistema de
gestao patrimonial e compras e, outros expedientes afins.

§ 4° - 0 Protocolo Geral, como unidade executora de servigos, constitui-se num
sistema informatizado responsavel pela autuagao, monitoramento e acompanhamento da
tramitagao de todos os processos protocolizados, no ambito do Poder Executivo.
§ 5° -A protocolizagao consiste no registro inicial, abertura de capa de processo com
a numeragao e identificag6es pertinentes, inclusao de folha de informag6es e despacho, se
for o caso, e numeragao de todas as folhas componentes, assim, formalizada a autuaeao do

processo.

sEeAO Ill
Da Secretaria lvlunicipal de Sal]de
Art. 20 -Compete a Secretaria Municipal de Sadde:

I -estabelecer a politica de satlde em consonancia com as diretrizes estabelecidas
pelos sistemas: Estadual e Federal de satlde ptlblica;
11 -promover as medidas de atengao a satide da populaeao;
Ill - prestar assistencia hospitalar, medico - cirdrgica,

por meio de

unidades

especializadas;
lv - implementar meios de preservagao do cancer;

V -manter o controle e o combate a doengas epidemiol6gicas;
Vl - fiscalizar e controlar as condie6es sanitarias, de higiene e saneamento, da
qualidade de medicamento e alimentos, da pfatica profissional medica e param6dica;
Vll -combater a desnutrigao;
Vlll - elaborar pesquisa, estudo e avaliagao da demanda de atengao medica e
hospitalar, face as disponibilidades previdenciarias e assistenciais pdblicas e particulares;
lx -controlar a vigilancia sanitaria;

X - promover campanhas educacionais e de orientagao a comunidade, visando a

preservagao das condig6es de satide da populagao;
Xl - promover estudo e pesquisa de fontes de recursos financeiros para o custeio e
financiamento dos servigos e instalag6es medicas e hospitalares;
Xll -incentivar a produgao e distribuigao de medicamentos;
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Xlll - integrar-se com entidades pt]blicas e particulares, visando a consolidagao da
politica de satlde;

XIV -elaborar planos e programas para efetivagao da assistencia medico -hospitalar;
XV -executar a politica de controle de zoonoses;
Xvl - planejar, coordenar e executar politicas relacionadas a Vigilancia Sanitarias,
Satlde Bucal, Satlde Sexual, Satlde da Mulher, Saode da Crianea e do Adolescente, Satlde

do ldoso e das pessoas portadoras de deficiencias em conjunto com as demais esferas de
poder;

Xvll -administrar as unidades de sadde do Municipio;

XVIIl - proceder ao controle sobre a regularizagao de documentos dos veiculos da
Secretaria;
XIX -outras atividades nos termos do seu regimento.

§ 1° -A Secretaria de Satlde 6 composta pelos seguintes 6rgaos de assessoramento
imediato:

I -Diretoria de Sadde -DISAU;

§ 2° - Subordina-se a Diretoria de Sadde, o Ndcleo de Vigilancia Sanitaria, integrado
pelo Chefe de Ntlcleo de Vigilancia Sanitaria, que responde pela dinamica da vigilancia
sanitaria, epidemiol6gica e controle de zoonoses, no ambito do Municipio.

§ 3° - Vinculam-se funcionalmente a Diretoria de Satlde, as seguintes unidades de
servigos pdblicos:

I -Unidades Basicas de Satlde;
11 -Posto de Sadde.

§ 40 - A Diretoria de Sat]de, como 6rgao de gestao da saude ptlblica, responde pelo
estudo, formulagao de diretrizes, orientagao, coordenagao, supervisao e controle dos
programas de satide preventiva e curativa, tanto na zona urbana quanto na rural,
promovendo a mobilizagao e o incremento das atividades de acompanhamento comunitario
e individual, competindo ao Diretor de Sadde:
I -auxiliar na elaborar e executar projetos dos programas destinados ao incremento e
desenvolvimento das politicas de satlde no Municipio;
11 -orientar e executar, em todos os niveis, as politicas de medicina preventiva;

Ill -desenvolver programas que visem a autossuficiencia dos servigos municipais de

saude prestados a comunidade;
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lv - executar ag6es de parcerias com 6rgaos federais, estaduais e outros municipios,
para melhoria do atendimento a populagao;
V - estimular o desenvolvimento de infraestrutura necessaria a implantagao de
projetos voltados a melhoria da satide ptlblica municipal;

VI - especificamente ao Diretor de Satlde, compete assinar, em conjunto com o
Secretario Municipal de Sadde todo o expediente relacionado com materia sob sua diregao.

SECAO lv
Da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer
Art. 21 -Compete a Secretaria de Educagao, Cultura, Desporto e Lazer:

I -Na area da Educacao:
a - estabelecer a politica educacional e acompanhar a execueao, supervisao e
controle das ag6es relativas a educagao;
b -controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino fundamental
e de educagao infantil, pdblicos e particulares;
c - articular com os Governos Estadual e Federal, em materia de politica e de
legislagao educacional;

d -promover o estudo; a pesquisa e a avaliagao permanentes de recursos financeiros
para custeio e investimento dos processos educacionais;
e - prestar assistencia e orientagao na gestao, operagao e manutengao dos
equipamentos educacionais;
f - articular os meios a integragao das iniciativas de carater organizacional e
administrativo na area da educagao;

g -manter a pesquisa, planejamento e a prospecgao permanentes das caracteristicas
e qualificagao do magisterio e da populagao estudantil;

h -planejar e executar as atividades esportivas, de lazer e recreagao.
11 -Na area da Cultura:

a - planejar, normatizar, coordenar a execugao e avaliaeao da politica cultural do
municipio;

b -preservar o patrim6nio hist6rico, arquitet6nico e documental;

c -apoiar as aries eruditas e populares;
d -outras atividades afins.

Ill -Na area de Esporte e Lazer:
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a - Responder as consultas que forem dirigidas pelas entidades desportivas do
Municipio;

b - Expedir, anualmente, alvafa de licenga para funcionamento das entidades

desportivas Municipais, de acordo com as instrug6es do Conselho Nacional de Desportos CND;

c -Propor medidas necessarias ao desenvolvimento do desporto no Municipio;

d -Julgar e decidir sobre assuntos encaminhados a apreciagao da Secretaria;
e - Fiscalizar o funcionamento das Federag6es, Ligas, Clubes e Associag6es
Desportivas do Municipio, a fim de lhes assegurar disciplina na constante administragao
correta e funcionamento regular;
f - Requisitar, mediante pfevia autorizaeao do gestor, a autoridade competente,
qualquer servidor municipal, sem prejuizos das vantagens do cargo ou fungao, para
participar das competig6es esportivas amadoras, de ambito nacional e internacional, dentro
ou fora do Pals;
g - Requisitar, para a realizagao de competigao oficial, nacional, interestadual,

qualquer prape de desporto pertencente ao Municipio;
h - Proibir a realizagao de qualquer exibigao publica, sem carater rigorosamente
gratuito, promovida por entidade desportiva que nao seja direta ou indiretamente vinculada
ao Conselho Nacional de Desporto -CND;
i - Requisitar o auxilio de autoridade policial para fazer respeitar os seus atos de
disciplina nas competig6es esportivas;

j - Expedir instrug6es, normas ou resolug6es, estas de carater obrigat6rio quanto ao
seu cumprimento, em beneficio das atividades ou da disciplina desportiva do Municipio,
desde que nao contrariem as determinag6es legais ou as resolug6es do Conselho Nacional
de Desporto -CND, e nao infrinjam as regras desportivas internacionais;
I - Exercer qualquer atribuigao que lhe seja expressamente delegada pelo Conselho
Nacional de Desportos -CND;
in -Propor ao Conselho Nacional de Desportos -CND, a aplicaeao de penalidades;
n - Encaminhar, acompanhadas de parecer, a quem de direito, as reivindicag6es e

pedidos de auxilio das entidades e associae6es vinculadas ao Conselho Regional de
Desporto - CRD;
o - Fiscalizar e controlar a aplicagao dos recursos estaduais e de outras fontes,
destinados as atividades desportivas bern como avaliar os respectivos resultados;
p - Prestar, dentro de suas possibilidades e atribuic6es, toda a colaboragao que lhe
for solicitada pelas entidades de desporto comunitario, estudantil, militar e classista;
q -Dispor sobre as normas e funcionamento interno do Conselho;
I - Baixar os atos relativos ao funcionamento do Conselho;

s -Expedir atos de reconhecimento pela not6ria participagao de pessoa que contribua
de forma relevante, para o desenvolvimento ou engrandecimento do desporto no Estado;
t -Estabelecer Politica Municipal de lazer;
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u - Planos, programas e projetos nas areas de lazer, bern como desempenho,
expansao e desenvolvimento das respectivas atividades;
v -Desenvolvimento do desporto em geral;
x -Administragao de estadios esportivos, pragas de esporte, espagos e equipamentos
desportivos e de lazer, e outros similares, desde que nao integrados a estrutura organico-

administrativa de 6rgaos e entidades que atuarem em outras areas de competencia que nao
as da respectiva secretaria;
w - Modernizagao ou, ainda, criaeao ou instalagao, de infraestrutura para o
desenvolvimento de projetos desportivos e de lazer;
v - Outras atividades inerentes ou correlatas necessarias ao cumprimento de sua
finalidade, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

SECAO V
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E SERVICOS PUBLICOS
Art. 22 - A Secretaria de lnfra-Estrutura e Servigos Pdblicos tern por finalidade
planejar, coordenar, administrar, orientar, executar e fiscalizar as obras e servigos ptiblicos
em geral, competindo-lhe:
I.
11.
Ill.

Executar e fiscalizar os servigos de Limpeza urbana;
Executar, coordenar e fiscalizar os servigos de iluminagao pdblica;
Executar, a politica de transportes urbanos;

lv.
Promovera manutengao de areasverdes, parques ejardins;
V.
Exercero plano de ordenamento do uso e ocupagao do solo do Municipio;
Vl.
Executar e fiscalizar os servi9os tecnicos e administrativos concernentes ao
cumprimento da legislagao especifica e outros dispositivos legais pertinentes, drenagem,
saneamento basico, contengao, edificagao, urbanizagao e obras complementares;
Vll.
Executar o plano de conservagao e manuteneao de estradas vias ptlblicas do
Municipio;

Vlll.

Implementar ag6es que visem a erradicagao das condig6es sub-humanas de

moradia;

lx.
X.

Promover o acompanhamento e avaliaeao habitacional do Municipio;
Incentivar a realizaeao de mutir6es, visando a construgao e recuperaeao de

casas populares;
XI.
Definir as regi6es de interveneao urbanistica, visando a utilizagao espacial das
areas potenciais do municipio;

Xll.

Exercer outras competencias correlatas.
SECAO VI

Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
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Art. 23 -Compete a Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

I -Na Area do Meio Ambiente:
a - promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hidricos do
Municipio, coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas, projetos,
obras, produtos e servieos no tocante a recursos hidricos e promover a articulagao dos
6rgaos e entidades municipais com organismo estadual e federal e do setor;
b -desenvolver a Politica Ambiental do Municipio;

c - adotar o saneamento ambiental como conceito de saneamento para Carrasco
Bonito e o saneamento integrado como modelo de intervengao;
d -manter articulaeao e coordenar as ag6es dos diversos 6rgaos e entidades ptlblicas
e privadas com interfaces mos projetos de saneamento ambiental;
e - utilizar indicadores de condig6es ambientais para definir as prioridades de
intervengao;

f -contratar pessoal tecnico e administrativo mediante realizagao de concurso ptlblico
e promover sua capacitagao t6cnica;
g -criar as condig6es necessarias para o funcionamento do Conselho Municipal de
Saneamento;
h - estabelecer parcerias com o Governo Federal e o Governo Estadual e
implementar a realizagao de convenios entre entes federados (Uniao, Estados e Municipios);
i - atuar como primeira instancia administrativa na resolugao de conflitos entre

usuarios e concessionarios, operadores ou prestadores de servigos;
j -realizar periodicamente, de acordo com Lei especifica, a Conferencia Municipal de
Saneamento e implementar e acompanhar os encaminhamentos das deliberag6es.
I -editar os regulamentos e as normas tecnico-administrativas relativas a execugao de
obras e operagao dos servigos de sua competencia, em especial quando prestados por
terceiros;
in - mobilizar a populagao, implantar politicas permanentes de educagao sanitaria e

ambiental, manter articulagao com os canais de participagao da sociedade civil;
n -fiscalizar, regular e monitorar de forma permanente as atividades de saneamento,

de forma direta ou atrav6s de delegagao.
o -outras atividades nos termos do seu regimento.
§ 10 -Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 6 composta pelos seguintes 6rgaos
de assessoramento imediato:
I - Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente -DISMA.
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§ 2° - A Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente, como 6rgao de gestao das
politicas de saneamento e meio ambiente, responde pelo estudo, formulaeao de diretrizes,
orientagao, coordenagao, supervisao e controle das ae6es que visem a melhoria da
qualidade de vida da comunidade urbana e rural, competindo ao Diretor de Saneamento e
Meio Ambiente:

I - instituir e executar, em todos os niveis, as politicas de saneamento e meio
ambiente no Municipio;

11 - desenvolver programas que propicie a melhoria das condie6es sanitarias da
populagao;

Ill estabelecer ae6es de parcerias com 6rgaos federais, estaduais e municipais, para
aprimoramento e qua`lidade sanitaria da comunidade;
Ill - estimular o desenvolvimento de infra-estrutura necessaria a implantagao de
projetos voltados a melhoria das condig6es sanitarias municipal;
IV - especificamente ao Diretor de Saneamento e Meio Ambiente, compete assinar,

em conjunto com o Secretario do Meio Ambiente, todo o expediente relacionado com
materia sob sua diregao.
SECAO Vll

Da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Art. 24 -Compete a Secretaria Municipal de Assistencia Social:
I -planejar, desenvolver e executar uma politica de agao social do Municipio;

11 - assegurar em conjunto com as demais esferas de Poder, ag6es que visem ao
atendimento integral das necessidades basicas de assistencia social da populagao;
Ill - administrar as Unidades de Ae6es continuadas em Assistencia Social do
Municipio;

lv - planejar, coordenar e executar politicas re[acionadas com o setor de amparo e
assistencia a crianea e ao adolescente, aos idosos e as pessoas portadoras de deficiencias
em conjunto com as demais esferas de poder e com os respectivos Conselhos;
V -formular a politica municipal de assistencia social em consonancia com a politica

estadual e nacional de assistencia social;
Vl - articular e firmar parcerias de cooperagao tecnico-financeira com instituig6es
publicas e provadas de ambito municipal, estadual e federal, com vista a inclusao social dos
destinatarios a assistencia social;
Vll - definir padr6es de qualidade e formas de acompanhamento e controle, bern

como a supervisao, monitoramento e avaliagao de ag6es de assistencia social de ambito
local;

Vlll -garantir o controle de assistencia social no Municipio;
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lx -qualificar os recursos humanos indispensaveis a implementagao da politica e do
plano municipal de assistencia social;
X - promover e monitorar programas continuos e dinamicos de qualificagao
profissional e de apoio a renda familiar;
Xl -criar alternativas de renda para a populagao mais carente do municipio;

Xll - prestar servigos de assistencia social a sociedade carente em geram em
especial as criangas, gestantes, idosos e portadores de deficiencia fisica;
Xlll - planejar e executar atividades de pesquisa, estudo e analise adequados a
formulagao de programas de promogao social;
XIV -captar recursos para projetos e programas especificos junto a 6rgaos, entidades
e programas federais e estaduais;
XV - exercer outras atividades correlatas a sua fungao e nos termos do seu
regimento, caso houver;
XVI -desenvolver a articulagao comunitaria.

§ 10 -A Secretaria Municipal de Assistencia Social e composta pelo seguinte 6rgao de
assessoramento imediato:

I - Secretaria Executiva dos Conselhos;
11 -Gerencia dos Servi9os S6cios assistenciais, Programas e Beneficios;
Ill -Getencja do Caddnico e Programa Bolsa Familia;
lv - Coordenaeao de Apoio aos Conselhos;
V - Coordenagao de Protegao Social Basica;
Vl -Coordenagao de Protegao Social Especial;
Vll -Coordenagao do CRAS.

§ 2° - As atribuig6es de cada 6rgao de Assessoramento serao definidos pela
Secretaria de Assistencia Social, por meio de Portaria ou Resolugao.
SECAO Vlll

Da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Art. 25 -Compete a Secretaria Municipal de Agricultura:

I -formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as politicas, programas,projetos

e demais ag6es do governo municipal para o desenvolvimento da agricultura e da pecuaria,
como atividades econ6micas relevantes para geragao de emprego e renda;
11 - estimular e fomentar as atividades de produgao rural, industrial e comercial do
municipio;

111 - dar assistencia a formagao de ndcleos de produgao;
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lv - promover a difusao t6cnica das atividades da agricultura, da pecuaria e de
hortifrutigranjeiros;

V - manter a vigilancia e a produeao da defesa e inspegao de produtos de origem
animal e vegetal no ambito das competencias municipais;
Vl - desenvolver e fortalecer o cooperativismo;
Vll - promover a integragao regional, atraves de medidas e atividades de apoio e

estimulo a dinamizagao das empresas e agentes de produgao, instalados ou que venha a se
instalar no Municipio;

Vlll - estabelecer a concepgao, formaeao e normatizagao de fundos especiais de
investimentos e de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento;
IX -promover a atraeao e a captagao de investimentos externos;
X -atrair e apoiar novos projetos e investimentos do Municipio;

Xl -desenvolvimento de ag6es de politicas pdblicas estaduais e federais;
Xll - apoiar a criagao e expansao de cooperativas agroindustriais, artesanais e de

prestagao de servigos, promovendo e fortalecendo o cooperativismo;
Xlll - apoiar e coordenar os programas de fomento as atividades produtoras as
agroinddstrias;

XIV - promover a realizagao de eventos que promovam os produtos do Municipio,
especialmente em exposi06es agropecuarias e comerciais;
XV - apoiar e coordenar os programas de fomento as atividades produtoras rurais
como a agricultura, fruticultura, pecuaria, avicultura, piscicultura, apicultura dentre outros;

Xvl - coordenar as ag6es para garantir a qualidade da produgao rural e industrial,
zelando pela sanidade e autenticidade dos produtos gerados no municipio de Carrasco
Bonito.

Xvll -promover a atraeao e captagao de investimentos externos;
Xvlll -exercer outras atividades correlatas com as suas atribuie6es.
§ 1° - A Secretaria Municipal de Agricultura e composta pelo seguinte 6rgao de
assessoramento imediato:
I -Diretoria de Produgao Agropecuaria -DAGRO;

§ 2° - A Diretoria de Produgao Agropecuaria, como 6rgao de alavancagem do setor
produtivo, responsavel pelo estudo, formulagao de diretrizes, orientagao, coordena9ao,
supervisao e controle dos assuntos relacionados com o desenvolvimento das atividades de

produgao de bens, tanto na zona rural quanto na urbana, promovendo a mobilizaeao e o
incremento do setor agropecuario e de armazenamento, compete ao Diretor de Produgao
Agropecuaria:
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I -auxiliar na elaborar e executar projetos dos programas destinados ao incremento e
desenvolvimento das atividades agropecuarias no Municipio;
11 -orientar e prestar servigos aos produtores rurais, utilizando maquinaria destinadas

ao setor;
Ill -promover o desenvolvimento do cooperativismo e articular medidas de melhoria
de vida da populagao rural, primando pelo interesse em cons6rcios, juntamente com outros
6rgaos da Administragao Federal, Estadual e Municipal;

lv - especificamente ao Diretor de Produgao Agropecuaria, compete assinar, em
conjunto com o Secretario Municipal de Agricultura todo o expediente relacionado com
materia sob sua diregao.
CApiTULO VII

Das Atribuig6es dos Secrefarios
Art. 26 - Os Secretarios Municipais e autoridades equiparadas,

inclusive os

Presidentes de Agencias, tern como atribuie6es orientar, coordenar e supervisionar as
Secretarias e os 6rgaos sob sua responsabilidade, bern como desempenhar as fung6es que
lhe forem cometidas pelo Prefeito, podendo, no uso de suas atribuig6es delegar
competencia na forma prevista nos respectivos regimentos.
Art. 27 - Constituem atribuig6es basicas dos Secretarios Municipais e autoridades
equivalentes, alem das previstas na lei Organica do municipio:

I - promover a administragao geral da Unidade de observancia as normas da
Administragao Ptlblica Municipal;

11 - exercer a representagao politica e institucional da Pasta, articulando-a com

instituig6es governamentais e nao - governamentais, mantendo relae6es com autoridades
equivalentes;

Ill - assessorar ao Prefeito e colaborar com outros secretarios em assuntos de
competencia da Secretaria de que 6 titular;
IV -despachar com o Prefeito;
V - participar das reuni6es do Secretariado e dos 6rgaos colegiados superiores,
quando convocado;
VI - instaurar o processo disciplinar no ambito da Secretaria, observadas as

disposig6es especificas estabelecidas nesta Lei;
Vll -atender as solicitag6es e convocag6es da Camara Municipal;
Vl[I - apreciar, em grau de recurso hierarquico, quaisquer decis6es no ambito da
Secretaria, dos Orgaos e entidades a ela subordinados ou vinculados, ouvindo sempre a
autoridade cuja decisao ensejou o recurso, respeitados os limites legais;
lx -decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competencia;
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X -aprovar a programagao a ser executada pela Secretaria, os 6rgaos e entidades a
ela subordinados ou vinculados, a proposta ongamentaria anual e suas alterag6es e
ajustamentos que se fizerem necessarios;
Xl - expedir portarias normativas sobre a organizagao administrativa interna da
Secretaria, nao limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicagao de
leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;
Xll -apresentar, anualmente, relat6rios analiticos das atividades da Secretaria;
Xlll - referendar atos, contratos ou convenios em que a Secretaria seja parte, ou
firms-los, quando tiver competencia delegada;

XIV - promover reuni6es peri6dicas de coordenagao entre os diferentes escal6es
hiefarquicos da Secretarja;
XV -atender prontamente as requisig6es e pedidos de informag6es do Judiciario e do
Legislativo, ou para fins de inqu6rito administrativo;

Xvl - desempenhar outras fung6es que lhe forem determinadas pelo Prefeito do
Municipio, nos limites de sua competencia constitucional e legal.

Art. 28 - As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta das dotag6es
orgamentarias pr6prias de pessoal, previstas no orgamento do corrente ano do Municipio e
suplementadas se necessarias.

Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, ficando revogadas as
disposig6es em contfarias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASC0 B0NITO, ESTADO DO
TOCANTINS, aos 02 dias do mss de Mareo do`ano de 2022.

• fa.xp+
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ANEXO I
LEI COMPLEMENTAR N° 380/2022, DEGABINETED0PRE 02 DE MARCO DE 2022.FEITO

DENOMINACAO DO CARGO

QUANT

SIMB

SALARIO

Chefe de Gabinete
Coordenador de Cerimonial e Eventos

01
01

CG
CCE

1.500,00
SalarioMinimo

Coordenador de Articulagao e Assuntos Politicos

01

CAAP

SalarioMinimo

Coordenador de Apoio e Recepcao
Assessor Especial I
Assessor de Comunicacao

01

CAR

1.300,00

01

AE-I

2.200,00

01

AC

1.300,00

CONTROLODORIA MUNICIPAL
Controlador Municipal

01

Acl

2.500,00

Assessor de Controle lnterno

01

Acl

1.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SIMB
SEMAD

sALARlo

ATA
CPA

2.200,00
1.650,00

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
01
Coordenador de Patrim6nio e Arquivo

CPA

SalarioMinimo

DEPARTAIVIENTO DE TRANSPARENCIA
Coordenador de Transparencia ptiblica
01

CTP

1.300,00

CA

SalarioMinimo

DENOMINACAO DO CARGO
Secretario Municipal de Administracao

QUANT
01

Subsidio

DEPARTAIVIENTO ADMINISTRATIVO

Assessor T6cnico Administrativo
Coordenador de Planejamento Administrativo

Assessor de Auditoria

01
01

01

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CDRH
01
Chefe Departamento Recursos Humanos

Coordenador de Folha de Pagamento

01

CFP

-/

3.000,00
SalarioMinimo

I

t
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DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO

Chefe de Almoxarifado

01

CA

1.500,00

DEPARTAIVIENTO DE PROJETOS E CONVENlos
Gerente Municipal de Projetos e Convenios

01

GMPC

SalarioMinimo

Coordenador de Compras, Licitag6es, Pregao e
Contratos

01

CCLPC

2.500,00

CJM

SalarioMinimo

DEPARTAMENTO DE SERVICO MILITAR
Coordenador de Junta militar
01

DEPARTAIVIENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Diretor de Qualificagao Profissional e
01
DQPE

2.600,00

Empreendedorismo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

DENOMINACAO DO CARGO
Secretario Municipal de Finances

Quant.
01

SIMB
SEMF

SALARIO
Subsidio

CC
AC

2.500,00
SalarioMinimo

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
01
Chefe do Departamento de Contabilidade
Auxiliar de Contabilidade

01

DEPARTAM ENTO DE ARRECADAeAO E FiscALizACAO
Diretor da Receita Municipal e Fiscalizaeao
01

SalarioMinimo

DRMF

DEPARTAMENT0 DE COMPRAS
01
Chefe de Departamento de Compras

CDC

SalarioMinimo

Coordenador de Gestao de Pagamentos

CGP

2.200,00

01

SECRETAR lA MUNIC ]PAL DE E DucAeAO E CULTURA
SALARlo 40
SALARIO
40 HORAS HORAS LEI SIMB
DENOMINACAO DO
QUANT
PCCR
CARGO

Secretario

Municipal

deEducacaoeCultura

01

SEMED

Subsidio

SALARIO
30 HORAS

-

-

-

I

iii
`F*rty%r,
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Secretario
Executivo
Conselho de Educacao

de

Salario
01

SECED

-

-

Minimo

COORDENACAO PEDAGOGICA

Coordenador Pedag6gicodePoliticasdeEnsino,ProjetoseProgramasEducacionais-NivelSuperior

Supervisor Pedag6gico -NivelSuperior

10

CPPE

2.864,66

Lei-PCCR

2.148,00

04

SP

2.864,66

Lei-PCCR

2.148,00

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS
Coord. de Planejamento eGestaoEducacional
1.845,00
2.460,00
CAPEP
01
Gerencia de ProgramasEducacionais
1.845,00
2.460,00
GPE
01
1.500,00
CAE
2.000,00
01
Coordenador de AvaliagaoeEstatistica
Coordenador do PAR-NivelSuperior
01

CPAR

2.460,00

-

1.845,00

-

-

-

-

SalarioMinimo

Coordenador de Programas
03

CP
SalarioMinimo

Assessor de Prestagao deContas

01

Ape

DEPARTAMENTO DE ENSINO
Diretor

de

EscolaMunicipal-NivelSuperior-EUcomate200aluno~s

01

DEM

2.979,24

Lei-PCCR

-

Diretor

de

EscolaMunicipal-NivelSu--perior-UEacimade200alunos

03

DEM

3.036,53

Lei-PCCR

-

Escolar-

NivelSuperior

04

IE

2.864,66

Lei-PCCR

2.062,50

Secretario Escolar- NivelSuper,Or

04

SE

2.864,66

Lei-PCCR

2.062,50

lnspetor

DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR

CJ

tT
ng
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Coordenador de MerendaEscolar-NivelSuperior
Coordenador

de

01

CME

2.460,00

-

01

CAE

2.460,00

-

1.845,00

01

AT

1.500,00

-

-

1.845,00

ApoioEscolar-NivelSuperior

Assessoria Tecnica - NivelSuperior

DEPATARIVIENTO DE ALMOXARIFADO
SalarioMinimo

Chefe de Almoxarifado

CA

01

I

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

DENOMINACA0 DO CARGO
Secretario Municipal de Esporte e Lazer

QUANT

SIIVIB

SALARIO

01

SMEL

Subsidio

DEPARTAIVIENT0 ESPORTIVO
SalarioMinimo

02

Coordenador de Esporte Educacional

CEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIIVIENTO

liiiiiiiiiiiE
DENOMINACAO DO CARGO

QUANT

Secretario Municipal de Agric ultura e Abastecimento

01

SIMB
CC-1

sALARlo
Subsidio

DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
01

CDS

SalarioMinimo

a

02

CDMF

1.500,00

e

01

CIAR

SalarioMinimo

Chefe da Divisao de lnspegao Municipal

Coordenador

do

Departamento

de

Apoio

Agricultura Familiar

Coordenador de lnfra-Estrutura
Recursos Hidricos

Agropecuaria

SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAODE E SANEAIVIENTO

SALARIO
DENOMINACAO DO CARGO

Secretario Municipal de saude e saneamento

QUANT

01

SIMB

SEMUS

C_)

Subsidio

#(

++
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SalarioMinjmo

Secretario Executivo do CMS

01

SECMS
SalarioMinimo

Encarregado da Coleta para Exames

03

DEPARTAMENT0 DE ENFERMAGEM
Coordenador de Enfermagem
03

ECE

CE

SalarioMinimo

DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE
01
CVE
1.500,00
Coordenador de Vigilancia Epidemiol6gica - Nivel
Superior

Coordenador de Endemias

01

Chefe de Vigilancia Sanitaria

01

Gerente de Ateneao Basica

02

Coordenador de Nticleo de Apoio a Saude da Familia
Coordenador do Ndcleo de Educacao Permanente

01
01

CE
CVS

1.500,00
1.500,00

GAB
CNASF
CNEP

2.500,00

CAF

1.500,00

1.800,00

2.200,00

DEPARTAMENTO DE ASSIST. FARMACEUTICA

Coordenador de Assistencia Farmaceutica

01

DEPTO. ATENCAO ESPECIALIZADA, REGULACAO E SISTEMAS DE INFORMACAO EIvl
SAUDE

Coordenador de Regulacao e Agendamento

01

CRA

1.300,00

Coordenador de Sistemas de lnformacao em Sadde

01

CSIS

1.500,00

CA

1.500,00

DEPARTAMENT0 DE ALMOXARIFADO

Chefe de Almoxarifado

liiiiiE

01

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DENOMINA AO DO CARGO
Secretario Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Assessor Tecnico

QUANT

SllvIB

SALARIO

01

SMMAT

01

AT

Subsidio
SalarioMinimo

DEPARTAMENT0 DE MEIO AMBIENTE
01
Coordenador de Vigilancia Ambiental

CVA

CJ

SalarioMinimo` .

ff,
dy
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Chefe de Departamento de Meio Ambiente

01

CDMA

SalarioMinimo

Coordenador de Defesa Civil

01

CDC

1.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DENOMINACAO DO CARGO
Secretario Municipal de Trabalho e Aeao Social

QUANT

SIMB

01

SEMTAS

Diretor do Fundo Municipal de Assistencia Social

01

Secretario Executivo do CMAS

01

DFMAS
SECMAS

DEPARTAMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS
CCRAS
01
Coordenador do Centro de Refefencia de Assistencia
Social CRAS
CPS
01
Coordenador de Programas Sociais -Nivel Superior
Digitador dos Programas Sociais
DPS
02
Monitor de Programas Sociais
MPS
04
Coordenador de Politicas para a Juventude
CPJ
01
GPBF
01
Gestor do Programa Bolsa Familia
APS
01
Assessor de Programas Sociais

SALARIO
Subsidio
1.500,00

SalarioMinimo

2.500,00
2.000,00
SalarioMinimo
SalarioMinimo
SalarioMinimo J

2.000,00
1.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E HA BITACAO

liiiiiiE

DENOMINA AO DO CARGO

Secretario Municipal de lnfra-Estrutura e Habitacao

QUANT

SIMB

SALARIO

01

SMIEH

Subsidio

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Diretor de Obras'Coordenadorde
Planejamento
e Projetos
Fiscalizaeao
e Controle Urbano

01

DOPP

1.500,00

SalarioMinimo
01

CFCU

DEPARTAMENTO DE SERVICOS E LIMPEZA URBANA

Chefe de limpeza de Pragas e Jardins de Ruas e
Avenidas
Coordenador de Levantamento e Manutengao

01

E16trica

01

CLPJR

SalarioMinimo

SalarioMinimo
CLME
`

cJ

I/I

I

\,,

S±\
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DEPARTAIVIENTO DE TRANSPORTE
SalarioMinimo

Chefe de Departamento de Transporte
Encarregado de Manutengao de Veiculos

01

CDT

01

EMV

SalarioMinimo

01

CDH

1.500,00

01

CPTS

1.500,00

DEPARTAIVIENTO DE HABITACAO

Coordenador de Departamento de Habitacao
Coordenador Projeto T6cnico Social

