PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

LEI 1128/2015,
DE: 30 de setembro de 2015

EMENTA: Altera a Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de Poções - BA e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO l
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 1°. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA
BAHIA, tem a sua organização e estrutura estabelecidas na presente Lei.
Art. 2°. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado
pelos Secretários do Município.
Art. 3°. A Administração Municipal compreende:
l.

A administração direta, que se constitui dos serviços integrados na
estrutura das Secretarias Municipais e órgãos diretamente vinculados ao
Prefeito;

M.

A administração indireta, compostas das seguintes categorias de
entidades dotadas de personalidade jurídica própria:

a) autarquias;
b) fundações;
c) empresas públicas;
d) sociedades de economia mista.
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Parágrafo único: As entidades que compõem a Administração Indireta
vinculam-se à Secretaria em cuja área de competência estiver enquadrada sua
principal atividade.
Art. 4°. Para fins desta Lei, considera-se:
I.

Autarquia - serviço autónomo, criado por lei, com personalidade
jurídica, património e receitas próprias, para executar atividades típicas da
Administração Pública, que requeiram, para o seu melhor funcionamento,
gestão administrativa e financeira descentralizada;

II.

Fundação Pública - entidade dotada de personalidade jurídica de
direito público, sem fins lucrativos, criada por lei, para o desenvolvimento de
atividades que não exijam execução por órgão da administração direta, com
autonomia administrativa e patrimonial sendo o seu funcionamento custeado
por recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes;

III.

Empresa Pública - entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com património próprio e capital exclusivo do Município,
criada por lei para a exploração de atividade económica que o governo seja
levado a exercer por força de contingência ou de conveniência
administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas administrativas
em direito;

IV.

Sociedade de Economia Mista - entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, criado por lei para exploração de atividade
económica, sob a forma de sociedade anónima, cujas ações com direito a
voto pertençam em sua maioria ao Município ou a entidade da Administração
Indireta.
TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Art. 5°. Os atos da Administração Pública Municipal serão pautados
fundamentados nos seguintes princípios constitucionais:
^7
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I.
M.
III.
IV.
V.

Legalidade;
Moralidade;
Publicidade;
Impessoalidade;
Eficiência.

Art. 6°. A ação governamental obedecerá ao princípio da Legalidade
determinando ao administrador público, que em toda sua atividade funcional,
está sujeito aos fundamentos da lei e a exigência do bem comum, e dele não
se pode afastar ou desviar, sob a pena de praticar ato inválido.
Art. 7°. A ação governamental obedecerá ao princípio da Moralidade, que
se constitui em um conjunto de regras para se obter o máximo de eficiência
administrativa, onde o administrador público jamais poderá desprezar o
elemento ético de sua conduta.
Art. 8°. A ação governamental obedecerá ao princípio da Publicidade que
se consubstancia na divulgação oficial do ato para conhecimento público e
início de seus efeitos externos, visando propiciar seu conhecimento e controle
pelos interessados diretos e pelo povo em geral.
Art. 9°. A ação governamental obedecerá ao princípio da Impessoalidade,
o qual impõe ao administrador público a prática de ato para seu fim legal. E o
fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica, expressa ou
virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal, devendo ser praticado
sempre com finalidade pública.
Art. 10. A ação do governo obedecerá ao princípio da Eficiência, o qual
impõe ao administrador público a adoção de critérios de eficiência na prestação
de serviços à sociedade com os recursos disponíveis de modo a garantir aos
seus usuários um atendimento de qualidade e um melhor desempenho nos
serviços públicos.
TÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
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Art. 11. As atividades da Administração Pública Municipal obedecerão
aos seguintes princípios fundamentais:
l.
II.
III.
IV.

Planejamento;
Coordenação;
Descentralização;
Delegação de competência;

V.

Controle.
Capítulo l
DO PLANEJAMENTO

Art. 12. A ação do Governo Municipal se orientará no sentido de
desenvolvimento do município e de aprimoramento dos serviços prestados à
população, mediante planejamento de suas atividades.
§ 1°. O planejamento das atividades da Administração Municipal será
feito através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes
instrumentos:
l.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Plano de Governo;
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
Plano Plurianual;
Diretrizes Orçamentarias;
Orçamento Anual;
Planos e Programas Setoriais.

§ 2°. A elaboração e a execução do planejamento das atividades
municipais levarão em conta os planos e programas do Governo do Estado e
dos órgãos da Administração Federal.
Art. 13. O Plano de Governo deverá resultar do conhecimento objetivo da
realidade, em termos de problemas, limitações, possibilidades e
potencialidades, e compor-se-á de diretrizes gerais de desenvolvimento,
definindo objetivos, metas e políticas globais e/setoriais da Administração
Municipal.
/
./ /
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Capítulo III
DA DESCENTRALIZAÇÃO
Art. 25. A execução das atividades da Administração Municipal deverá
ser amplamente descentralizada.
§ 1°. A descentralização será posta em prática em três planos principais:
a) Dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente
o nível de direção e o de execução;
b) Da Administração Municipal com o Estado e a União quando estejam
devidamente aparelhados e mediante convénio;
c) Da Administração Municipal para a órbita privada, mediante contratos ou
concessões.
§ 2°. Em cada órgão da Administração Municipal, os serviços que
compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das
rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos
administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de
planejamento, supervisão, coordenação e controle.
§ 3°. A administração casuística, assim entendida a decisão de casos
individuais, compete em princípio, ao nível de execução, especialmente aos
serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público.
§ 4°. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das
normas, programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução
são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho
de suas atribuições.
§ 5°. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento
desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará
desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre
que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista na
área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a
desempenhar os encargos de execução,
§ 6°. A aplicação desse critério será condicionada, em qualquer caso, aos
ditames do interesse público e às conveniências da Administração Municipal
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Capítulo IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Art. 26. A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou
problemas a atender.
Art. 27. É facultado ao Prefeito e aos Secretários Municipais em geral,
delegar competência para prática de atos administrativos conforme dispuser
em regulamento.
Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade
delegante, autoridade delegada e as atribuições do objeto da delegação.
Capítulo V
DO CONTROLE
Art. 28. O controle das atividades da Administração Municipal deverá
exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo
particularmente:
O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da
observância das normas que governam a atividade específica do órgão
controlado;
O controle de aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município
pelos sistemas de controle externo e controle interno, na forma do art. 70 da
Constituição Federal, do art. 89 da Constituição Estadual e Lei Orgânica
Municipal nos artigos 131 a 136.
Art. 29. O trabalho Administrativo será racionalizado mediante
simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem
como puramente formais e cujo custo seja evidentemente superior ao risco.
TÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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Art. 30. A estrutura organizacional da Prefeitura compreende os órgãos
da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta.
Parágrafo único. As entidades da Administração Indireta ficam
vinculadas, conforme seu campo de atividades às Secretarias Municipais.
Art. 31. Compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de
Poções - BA os seguintes órgãos colegiados e singulares:
I - Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Gabinete do Prefeito;
Controladoria Geral do Município;
Coordenadoria de Desenvolvimento Económico e Social;
Assessorias Jurídicas;
Assessorias Consultivas;
Departamento de esporte, turismo e lazer;
Departamento de Cultura;
Procuradoria Geral do Município.
Coordenação Municipal da Defesa Civil

II - Secretarias Municipais:
a) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
b) Secretaria Municipal de Assistência Social;
c) Secretaria Municipal de Finanças;
d) Secretaria Municipal de Educação;
e) Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Rural;
f) Secretaria Municipal de Saúde;
g) Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
III - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal da Saúde;
b) Conselho Municipal de Educação;
c) Conselho Municipal de Assistência Social;
d) Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adoles
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a) Formular e executar a política esportiva do Município, em suas diferentes
modalidades;
b) Promover a representatividade do Município em eventos desportivos
estaduais, nacionais e internacionais;
c) Realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes
modalidades;
d) Sediar eventos esportivos;
e) Promover o lazer a toda sociedade;
f) Realizar atividades sócio-culturais de lazer e recreação, mediante a
utilização dos espaços disponíveis;
g) Proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas
etárias, através de atividades esportivas e recreativas;
h) Incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde e
vitalidade às diferentes faixas etárias;
i) Implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do
Município e praticantes de atividades físicas nos programas
desenvolvidos pela Divisão;
j) Conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município;
k) Manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de
atividades esportivas e de lazer e demais serviços prestados à
comunidade, no âmbito da Divisão;
I) Intermediar convénios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica
e/ou financeira ou instrumentos congéneres, com entidades privadas sem
fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União,
estados e outros Municípios;
m) Executar atividades relacionadas a promover o desenvolvimento cultural
do Município;
n) Valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade local e
preservar os bens arquitetônicos e documentais do Município;
o) Exercer outras atividades correlatas.
IV - Ao Departamento de Cultura estão vinculados os seguintes órgãos:
a) Divisão da Cultura;
b) Seção da Cultura;
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IV. 1 - Tendo como atribuições:
a) Formular e executar a política cultural do Município, em suas diferentes
modalidades;
b) Promover a representatividade do Município em eventos culturais
estaduais, nacionais e internacionais;
c) Realizar e desenvolver eventos esportivos culturais em suas diferentes
segmentos;
d) Sediar eventos culturais;
e) Promover a cultura a toda sociedade;
f) Realizar atividades sócio-culturais de lazer e recreação, mediante a
utilização dos espaços disponíveis;
g) Proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas
etárias, através de atividades culturais;
h) Incentivar através de ações, a cultura como pressuposto de saúde e
vitalidade às diferentes faixas etárias;
i) Implantar projeto para avaliação e orientação de entidades culturais do
Município e agentes culturais nos programas desenvolvidos pelo
Departamento;
j) Conservar os espaços culturais pertencentes ao Município;
k) Manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de
atividades culturais e de lazer e demais serviços prestados à
comunidade, no âmbito do Departamento;
l) Intermediar convénios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica
e/ou financeira ou instrumentos congéneres, com entidades privadas sem
fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União,
estados e outros Municípios;
m) Executar atividades relacionadas a promover o desenvolvimento cultural
do Município;
n) Valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade local e
preservar os bens arquitetônicos e documentais do Município;
o) Exercer outras atividades correlatas.
V - Assessoria Jurídica, com as atribuições presentes no artigo 36.
§ 2° - Ao Gabinete do Prefeito encontra-se lotado um chefe de gabinete,
cinco assessores consultivos, um coordenador de esportes, turismo ej§zer, um
coordenador de cultura e um assessor jurídico.
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Capítulo II
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 33. A Controladoria Geral do Município tem por finalidade assistir
direta e imediatamente ao Prefeito Municipal no desempenho de suas
atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder
Executivo, sejam
atinentes à defesa do património público, e ao incremento da transparência da
gestão, por meios das atividades de controle interno e auditoria, cabendo-lhe:
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e
eficiência da gestão orçamentaria, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da Administração Municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado;
III. Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem
como dos direitos e dos haveres do Município;
IV. Promover a normatização, o acompanhamento, a sistematização e a
padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e
avaliação de gestão;
V. Prestar informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e
atividades constantes dos orçamentos do Município;
VI. Manter registros sobre a composição e atuação da Comissão
Permanente de Licitação;
VII. Apurar os atos ou fatos qualificados de ilegais, ou de irregulares,
formalmente apontados, praticados por agentes públicos, propondo
às autoridades competentes as providências cabíveis;
;'*!

VIM. Exercer o controle da execução dos orçamentos do Município;
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potencialidades de todos os setores e as reais possibilidades de
implantação de indústrias e de serviços.
III.

Preparar termos de referência para a contratação de estudos
técnicos de viabilidade técnica e económica com especialistas e firmas
especializadas, cujas especificações técnicas estejam fora da capacidade e
do alcance técnico da Agência Municipal de Desenvolvimento Económico e
Social.

IV.

Promover e realizar eventos técnicos e promocionais, em articulação
com outros órgãos do Poder Executivo e com empresas privadas, para
divulgar projetos e planos de desenvolvimento do Município e assim atrair
interessados na sua realização.

V.

Dar apoio logístico e estratégico aos investidores interessados em
realizar investimentos no Município e recomendar a concessão de incentivos e
facilidades para a materialização de tais investimentos.

VI.

Promover e incentivar atividades que tenham o propósito de ampliar
as oportunidades de geração de renda e emprego e que contribuam para a
distribuição da riqueza e maior inclusão social nas áreas urbanas e rurais do
Município.

VII.

Promover a articulação com os Bancos de Fomento para facilitar a
canalização do crédito aos pequenos e médios produtores, principalmente
daqueles que participam de projetos de iniciativa do Poder Executivo.

VIII.

Coordenar a execução de projetos de desenvolvimento regional nos
quais esteja incluído o Município de Poções, especificamente na atividade ou
atividades do projeto que estejam sendo implementados nas suas zonas
rurais do Município, conforme consta dos acordos firmados entre Prefeitura
Municipal e o órgão central responsável pelo projeto de desenvolvimento
regional.

IX.

Incentivar o acesso dos produtores e empresas a novas tecnologias,
proporcionar orientação na obtenção de marcas e patentes e promover as
oportunidades de negócios e parcerias de empresas do Município e do próprio
Executivo Municipal com entidades de âmbito estadual, federal e do^setor
privado que executam planos e programas de interesse de-P^ções.
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Art. 35. A Agência Municipal de Desenvolvimento Económico e Social
tem a seguinte estrutura básica:
I - Departamento de Desenvolvimento Social e Geração de Empregos;
II - Departamento de Economia Empresarial;

III - Seção de Apoio a Coordenação de Desenvolvimento Económico;
IV - Seção de Economia Empresarial;
V - Seção do Desenvolvimento Social e Geração de Emprego e Renda;
Capítulo IV
DA ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 36. A Assessoria Jurídica nas áreas Trabalhista, Tributária,
Administrativa e Civil, vinculada à respectiva Secretaria Municipal ou ao
Gabinete do Prefeito, tem como atribuições:
I.
II.
III.

IV.

V.

Assessorar na execução de serviços jurídicos e na análise e pareceres
em processos administrativos e jurídicos de ordem geral;
Formular, propor e coordenar a elaboração de normas, métodos e
procedimentos para orientar o planejamento, execução e controle das
atividades de natureza jurídica;
Orientar, diretamente, o Prefeito ou qualquer Secretário
Municipal, quando solicitado, em tudo quanto se relacione com a aplicação
da legislação em vigor, zelando pelo cumprimento da mesma, bem como
manter a Prefeitura Municipal informada sobre as alterações da legislação;
Prestar assessorias às unidades administrativas em assuntos de natureza
jurídica, elaborando e/ou emitindo
pareceres
nos processos
administrativos como contratos, distrates, convénios, questões trabalhistas
ligadas à administração de recursos humanos, visando assegurar o
cumprimento de leis e regulamentos;
Examinar os textos de projetos de leis a ser encaminhados à Câmara, bem
como emendas propostas pelo Poder Legislativo e elaborando pareceres
se for o caso, para garantir o cumprimento dos preceitos legais vigente.
DA PROCURADORIA GERAL

Art. 37. A Procuradoria Geral, vinculada à Secretaria Municipal de
Administração, tem como atribuições:
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Capítulo V
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Art. 39. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento tem por
finalidade planejar, coordenar e executar as atividades de planejamento,
administração geral e de desenvolvimento da administração e informatização,
com a seguinte área de competência:
I.

Executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação
de mérito, ao plano de cargos e vencimentos, a proposta de lotação e
outras de natureza técnica da administração de recursos humanos da
Prefeitura;
II.
Executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros
funcionais, ao controle de frequência, à elaboração das folhas de
pagamento e aos demais assuntos relacionados aos prontuários dos
servidores públicos municipais;
III.

Executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais;

IV.

Promover a inspeção de saúde dos servidores municipais para fins
de admissão, licença, aposentadoria e outros fins;

V.

Promover a realização de licitações para compra de materiais, obras
e serviços;

VI.

Executar atividades relativas à padronização, à aquisição, à guarda,
à distribuição e ao controle do material utilizado;

VII.

Executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao
inventário, à proteção e à conservação dos bens móveis, imóveis e
semoventes;

VIII.

Receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e
documentos da Prefeitura;

IX.

Conservar, interna e externamente, prédios, móveis, instalações,
máquinas de escritório e equipamentos le>
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X.

XI.

Promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria e
telefonia da Prefeitura;
Avaliar
municipal;

permanentemente

o

desempenho

a

da

administração

XII.

Promover estudos
administrativos;

visando

descentralização

dos

serviços

XIII.

Promover estudos
administrativos;

visando

informatização

dos

serviços

XIV.

Estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da
Prefeitura, promovendo a execução de medidas que visem a
simplificação, racionalização e o aprimoramento de suas atividades;

XV.

Assessorar o Prefeito quanto ao planejamento, coordenação,
execução e avaliação dos planos e programas de governo;

XVI.

Promover e coordenar estudos e projetos voltados
desenvolvimento do município;

XVII.

Acompanhar a execução físico-financeira dos planos e programas
municipais de desenvolvimento, assim como avaliar seus resultados;

XVIII.

Promover o desenvolvimento cultural, através do estímulo ao cultivo
das ciências, das artes e das letras;

XIX.

Proteger o património cultural, artístico, histórico e natural do
Município;

a

XX.

Incentivar e proteger o artista artesão;

XXI.

Documentar as artes populares;
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XXII.

Promover, com regularidade, a execução de programas culturais e
artísticos;

XXIII.

Promover, com regularidade, a execução de programas educativos e
de lazer de interesse da população;

XXIV.

Elaborar, coordenar e executar programas desportivos e recreativos,
para maior desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades;

XXV.
XXVI.

XXVII.

Promover o estímulo às atividades desportivas e recreativas;
Promover o intercâmbio desportivo com outros centros, objetivando o
aperfeiçoamento dos padrões dos programas desportivos e a elevação
do nível técnico;
Executar outras competências correlatas.

Art. 40. A Secretaria Municipal de Administração é composta dos
seguintes órgãos:
l - Diretoria de Administração Geral e Planejamento, este subdividido nos
seguintes órgãos superiores:
a) Departamento de Licitações e Contratos;
b) Departamento de Recursos Humanos;
c) Departamento de Segurança Pública;
d) Departamento de Comunicação e Marketing;
e) Departamento de Modernização e Informatização;
f) Departamento de Compras;
g) Divisão de Património;
h) Divisão de Protocolo;
i) Divisão de Planejamento;
j) Divisão de Biblioteca;
k) Divisão do Arquivo Público Municipal
l) Coordenadoria do PAT;
m)Divisão de Estação Rodoviária;
n) Divisão de Marketing;
o) Seção de Jornalismo;
p) Seção de Retransmissão de Sinais de Televisão Via Satélite;
q) Seção de coordenação das associaçõe^aa zona urbai
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II - Assessoria Jurídica.

Art. 41. O Departamento de Licitações e Contratos será subdividido nos
seguintes órgãos:
I - Seção de Contratos;
II - Seção de Licitação.
Art. 42. O Departamento de Recursos Humanos será subdividido nos
seguintes órgãos:

l - Seção de Ouvidoria;
Art. 43. O Departamento de Segurança será subdividido nos seguintes
órgãos:
I - Seção de Guarda Municipal;
II - Seção de Treinamento da Guarda Municipal;

Art. 44. O Departamento de Modernização e informatização será
subdividido nos seguintes órgãos:
I - Seção de Rede;
II - Seção de software;
III - Seção de hardware;
Art. 45. O Departamento de compras terá como órgão superior
subalterno a Divisão de Controle Almoxarifado.
Art. 46. A Divisão de Património terá como órgão superior subalterno a
Seção de Controle Patrimonial.
Art. 47. A Divisão de Protocolo terá como órgão superior subalterno a
Seção de Requerimentos.
Art. 48. A Coordenadoria do PAT será subdividida nos seguintes órgãos:
I - Divisão de CredBahia e UMC/INCRA terá como órgão superior subalterno a
Seção de UMC/INCRA;
II - Seção de Emissão de CTPS;

III - Seção de Intermediação Mão de Obra;
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IV - Seção de Seguro Desemprego;
V - Seção de Emissão de Carteira de Identidade;
VI - Seção de Balcão da Justiça;
Capitulo VI
DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Art. 49. A Secretaria Municipal de Finanças tem por finalidade planejar,
coordenar e executar as atividades de administração orçamentaria, financeira e
tributária, com a seguinte área de competência.
I.

Elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentarias, a proposta do orçamento
anual e o plano plurianual, em colaboração com os demais órgãos da
prefeitura, de acordo com as políticas estabelecidas pelo governo municipal;

II.

Acompanhar, controlar e avaliar a execução orçamentaria;

III.

Formular a política financeira e tributária do município;

IV.

Executar a política fiscal-fazendária do Município;

V.

VI.
VII.

Cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e
exercer a fiscalização tributária;

Administrar a dívida ativa do Município;
Receber, pagar, guardar e movimentar os recursos financeiros e
valores do Município;

VIII.

Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da
administração financeira, orçamentaria e patrimonial do Município;
IX.
Preparar as prestações de contas de recursos transferidos para o
Município por outras esferas de Governo;
X.

Fiscalizar e realizar a tomada de contas dos órgãos daadministração
centralizada encarregados da administração dos recurva/financeiros e
valores;
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XI.

Exercer outras competências correlatas.

Art.50. A Secretaria Municipal de Finanças é composta por órgãos
colegiados e singulares.
Art. 51. O Conselho Municipal de Gestão Fiscal é órgão colegiado ligado à
Secretaria Municipal de Finanças com atribuições estabelecidas em Lei
específica.
Art. 52. A Secretaria Municipal de Finanças é composta pelos seguintes
órgãos:
I - Diretoria de Administração Financeira e Contábil, esta subdividido em:
a)
b)
c)
d)

Departamento de Tributos e Arrecadação;
Departamento de Convénios;
Departamento de Contabilidade;
Divisão de Tesouraria.

II - Departamento de Tributos e Arrecadação está divido em:
a)
b)
c)
d)

Divisão de Alvará;
Seção de Arrecadação;
Seção de Fiscalização;
Seção de Cadastro;

III - Departamento de Convénios;
a)Divisão de Projetos
IV - Departamento de Contabilidade está dividido em:
a) Divisão de Liquidação e Despesas;
b) Divisão de Cadastro de Receita; *
c) Divisão de Execução Orçamentaria.
d) Seção de Execução Orçamentaria.
V - Assessoria Jurídica.
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Capítulo VII
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Art. 53 A Secretaria Municipal de Educação tem por princípio determinante a efetivação de
políticas públicas educacionais que busquem garantir uma escola de qualidade como direito
básico a cidadania.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Educação tem por finalidade desempenhar as
funções do município em matéria de educação com a seguinte área de competência:

I.

Formular a política de educação do Município, em coordenação com o Conselho
Municipal de Educação;

II.

Propor a implantação da política educacional do Município, levando em conta os
objetivos de desenvolvimento económico, político e social;

III.

Promover a gestão do ensino público municipal, assegurando o seu padrão de
qualidade;

IV.

Elaborar planos, programas e projetos de educação, em articulação com os
órgãos estaduais e federais;

V.

Garantir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,
inclusive para crianças e adolescentes portadores de deficiência;

VI.

Garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais do
Município;

Vil.

Assegurar aos alunos do ensino fundamental da zona rural a gratuidade do
transporte escolar, considerando as disponibilidades de recursos financeiros da
Prefeitura;

VIII.

Promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o Sistema
Municipal de Educação e adequar o ensino à realidade social;

IX.

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

X.

Fixar

normas

para a organização

escolar,

didática

e

disciplinar

dos

estabelecimentos de ensino, incluindo definição do calendário escolar;
XI.

Promover o estudo, a negociação e a coordenação de convénios, com entidades
públicas e privadas, para a implantação de j/ro^ramas e pjojet^s na área
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XII.

Elaborar e supervisionar o currículo dos cursos municipais de ensino, de acordo
com as normas em vigor;

XIII.

Desenvolver os serviços de orientação e supervisão técnico-pedagógica junto
aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e de ensino fundamental e médio;

XIV.

Garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;

XV.

Proporcionar o ensino regular noturno, adequado às condições do educando;

XVI.

Organizar os serviços de merenda escolar, de material didático e outros
destinados à assistência ao educando;

XVII.

Promover programas de educação para o trânsito, educação ambiental e
sanitária, bem como programas de primeiras socorros;

XVIII.

Promover o aperfeiçoamento e a atualízação dos professores e demais
profissionais de educação;

XIX.

Prestar assessoramento técnico-pedagógico aos órgãos da Administração
Municipal em atividades e campanhas educativas;

XX.

Estabelecer convénios com os Governos Federal e Estadual para a execução de
programas especiais de educação;

XXI.

Apoiar as ações de cultura, esporte e lazer desenvolvidas pela Divisão de
Cultura, Desporto e Lazer;

XXII.

Promover as atividades de educação física, de esporte e lazer nas unidades de
ensino;

XXIII.

Instalar, manter e administrar, as creches a cargo do Município;

XXIV.

Exercer outras competências correlatas.

Art. 54 A Estrutura Organizacional propicia a organização e o funcionamento das ações
técnico-administrativas, financeiras e pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação em
consonância com os marcos legais que definem as políticas educacionais.
Parágrafo Único -A Secretaria Municipal de Educação tem a seguinte Estrutura básica:
l - Gabinete da Secretaria de Educação
a) Secretaria Executiva;
b) Conselho Municipal de Educação;
c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
d) Conselho Municipal de Acompanhamento e ÇZontrole Social
pça da Bandeira,02 - Centro - Poções/Ba - Fone (77) 431 -5800 - Fax (77) 431 5805
8-mail - prsfe i turadepocoes@yahoo.com. D r

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

II - Assessoria de Planejamento e Avaliação
a) Divisão de Planejamento Educacional;
b) Divisão de Gestão Escolar;
c) Divisão de Programas e projetos especiais;
d) Divisão de Avaliação;
e) Divisão de Assessoria Pedagógica.
III -Assessoria Especial
a) Assessoria Jurídica;
b) Divisão de Normatização (Inspeção Escolar);
c) Divisão de Comunicação;
d) Divisão de Informações e Estatísticas Educacionais.
•

Telecentros;

•

Estação Digital;

•

Centros Digitais de Cidadania.

IV - Diretoria de Ensino
a) Coordenação da Educação Infantil;
b) Coordenação de Ensino Fundamental l;
c) Coordenação de Ensino Fundamental II;
d) Coordenação do Programa mais educação;
e) Coordenação dos Programas EJA, TOPA e DPT;
f) Coordenação do Programa Despertar;
g) Coordenação do Programa Educação no Campo;
h) Coordenação do Programa Pacto/PDDE/PDE;
i) Coordenação de Educação Especial e Inclusiva;
•
j)

Divisão de Educação Inclusiva,

Coordenação de Educação Ambienta!;

k) Coordenação de Educação em Direitos Humanos.
V - Diretoria Administrativa e Financeira
•

Coordenação de Recursos Financeiros;
•

Departamento do FUNDEB;

•

Departamento de Prestação de Contas
•

Seção de Prestação de Contas
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•

•

•

•

Divisão de Compras e Contratos;

•

Seção de Compras;

•

Seção de Contratos.

Coordenação de Transporte Escolar;
•

•

Departamento de Licitação e Contratos

Divisão de Transporte Escolar.

Divisão da Merenda Escolar;
•

Seção da Merenda;

•

Seção de Controle de Almoxarifado.

Divisão de Recursos Humanos;
•

Seção de Recursos humanos.

Art. 55 O gabinete da Secretaria compete prestar assessoria direta e imediata ao titular da
pasta nos assuntos de natureza administrativa, jurídica, técnica de comunicação e
representação política e social.
Art. 56 A Assessoria de Planejamento e Avaliação na formulação de finalidades, objetivos e
diretrizes das políticas educacionais articuladas com o titular da pasta, e demais gestores da
Secretaria de Educação no desempenho das atividades, compete:
I - planejamento, articulação e socialização das políticas educacionais da SMEP;
II - acompanhamento das ações dos órgãos colegiados;
III - planejamento, capitação e direcionamento de Programas/Projetos Especiais junto aos
órgãos competentes visando à melhoria dos índices educacionais;
IV -

Coordenação e acompanhamento das ações da Gestão Escolar, Assessoria

Pedagógica e Planejamento Educacional;
V - Coordenação e orientação de estudos e análises de dados estatísticos educacionais
como subsídios para a formulação de políticas, estudos e projetos;
VI - integração entre as diversas coordenadorias, de forma a garantir a utilização comum da
base de dados e informações;
VII - implantação e implementação de processos de avaliação que contribuam para a
dinâmica, organização e efetivação das políticas educacionais;
/
VIII - realização de ações complementares objetjtfando melhoria da^^âlificação para
desempenho da função;
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IX - execução de outras atividades correlatas.

Art. 57 A Assessoria Especial na execução das diretrizes, finalidades e objetivos das
políticas educacionais articulada com o titular da pasta e demais setores da Secretaria de
Educação no desempenho das atividades, compete:
I - divulgação das diretrizes, normas e orientações legais definidas pela Secretaria de
Educação e Conselho Municipal de Educação;
II - planejamento, coordenação e execução de estudos e orientação à aplicação da
Legislação Federal, Estadual e Municipal referente à Educação;
III -

determinação e acompanhamento dos procedimentos legais concernentes ao

credenciamento e funcionamento das unidades escolares;
IV - planejamento do cronograma de atividades e acompanhamento da equipe de
normalização junto às unidades escolares;
V - discussão, planejamento e elaboração da matriz curricular e calendário escolar em
parceria com a Assessoria de Planejamento Educacional;
VI - planejamento, elaboração e socialização de todos os recursos e instrumentos legais
aprovados e implementados nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino;
VII - planejamento e organizacional e participativo na realização do Censo;
VIII - elaboração, divulgação de informações e dados estatísticos educacionais;
IX - realização de ações complementares objetivando melhoria da qualidade técnica para
desempenho da função.
Art. 58 A Assessoria Jurídica nas áreas Trabalhista e Administrativa, vinculada à respectiva
Secretaria Municipal, tem como atribuições:
I - Assessorar na execução de serviços jurídicos e na análise e pareceres em processos administrativos e
jurídicos de ordem geral;

II - Formular, propor e coordenar a elaboração de normas, métodos e procedimentos para
orientar o planejamento, execução e controle das atividades de natureza jurídica;
III - Orientar, diretamente, o Secretário Municipal, quando solicitado, em tudo quanto se
relacione com a aplicação da legislação em vigor, zelando pelo cumprimento da mesma,
bem como manter a Secretaria informada sobre as alterações da legislação;
IV - Prestar assessorias às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou
emitindo pareceres nos processos administrativos como contratos, distratos, convénios, questões trabalhistas
ligadas à administração de recursos humanos, visando assegurar o cumprimentp^âejels e regulí
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V - Examinar os textos de projetos de leis a ser encaminhados à Câmara, bem como emendas propostas pelo
Poder Legislativo e elaborando pareceres se for o caso, para garantir o cumprimento dos preceitos legais
vigente.

Art. 59 A Diretoria de Ensino na Coordenação, interação e organização das ações
educacionais pertinentes nas funções pedagógicas, na perspectiva de assegurar condições
necessárias

para o efetivo desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem,

no

desempenho das atividades, compete:
I - promoção da melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis e modalidades de
ensino;
II - participação no processo de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação
de políticas, programas e projetos educacionais;
III - lotação, remanejamento e controle do quadro funcional das unidades escolares da rede
municipal;
IV - dinamização sistemática para realização da formação e qualificação profissional de
todos os segmentos da comunidade da comunidade escolar;
V - participação e coordenação de reuniões na Secretaria de educação e comunidades
escolares;
VI - apoio e incentivo de ações que propiciem a integração da unidade escolar e
comunidade escolar;
VII - promoção, acompanhamento e suporte as ações propostas e vivenciadas no Projeto
Político Pedagógico das unidades escolares;
VIM - participação na elaboração da instrução que institui as normas para o processo de
matricula a cada ano letivo;
IX - organização e divulgação de informações pertinentes a rede municipal;
X — participação efetiva no planejamento e cumprimento do calendário escolar considerando
situações específicas;
XI - gerenciamento, despacho e encaminhamento dos processos e documentos pertinentes
a esta d i reteria;
XII - organização e realização de grupos de estudos sobre a legislação educacional vigente;
XIII - articulação com todos os órgãos colegiados e demais órgãos competentes que dão
suporte a Secretaria de Educação;
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XIV - realização de ações complementares objetivando a melhoria da qualificação técnica
para desempenho da função;
XV - planejamento, promoção e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas
seções da Diretoria de Ensino e Telecentro, Meio Ambiente, Educação do Campo;
XVI - promoção de atividades que propiciem integração da escola com a comunidade;
XVII - participação nos eventos e atividades comemorativas nas unidades escolares.
Art. 60 A Diretoria Administrativa e Financeira responsável para realização das ações
organizacionais de suporte direto e indireto a Secretaria de Educação e as unidades
escolares da rede municipal, no desempenho das atividades, compete:
I - coordenação e acompanhamento das atividades relativas à merenda escolar, transporte
escolar administração de pessoal, material, património, arquivo e almoxarifado da Secretaria
de Educação;
II - organização do fluxo de documentos e comunicação de informações entre os setores da
Secretaria de Educação e unidades escolares;
III - solicitação, execução e acompanhamento dos serviços de manutenção dos bens
móveis e imóveis;
IV -

planejamento,

solicitação, controle e distribuição de materiais

prioritários e

indispensáveis ao funcionamento da Secretaria de Educação e unidades escolares;
V - organização, acompanhamento, encaminhamento e disponibilidade de informações
financeiras e administrativas referentes aos servidores públicos vinculados à Secretaria de
Educação;
VI - elaboração, organização e orientação às unidades escolares para preenchimentos e
encaminhamento dos documentos informados ao setor competente da Secretaria de
Educação;
VII - planejamento e efetivação de formação continuada para profissionais de educação que
desempenham atividades dos setores de recursos humanos e administrativos das
secretarias das unidades escolares da rede municipal.
Art. 61 A Divisão de Recursos Financeiros, no acompanhamento e execução das ações
vinculadas aos recursos financeiros, no desempenho das atividades, compete:
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I - coordenação e controle da execução orçamentaria e financeira da Secretaria de
Educação;
II - assessoramento ao Gabinete e demais setores da Secretaria de Educação sobre
dotação orçamentaria, recursos financeiros e atualizações;
III - levantamento, acompanhamento e execução dos recursos oriundos das diversas fontes,
definidas nas Legislações Federal, Estadual e Municipal;
IV - planejamento de planilhas, elaboração, solicitação, execução e acompanhamento das
receitas e despesas da Secretaria de Educação;
V - encaminhamento e acompanhamento das solicitações e execuções financeiras junto as
secretarias e/ou órgãos competentes;
VI - participação no planejamento e elaboração do orçamento da Secretaria de Educação;
VII - Orientação e acompanhamento das prestações de contas elaboradas pelo setor
competente;
VIII - participação em ações complementares para melhoria da qualificação profissional no
desempenho da função.
Art. 62 A Divisão de Merenda Escolar tem como atribuições:
I - Acompanhar a aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE referentes a alimentação
escolar;
II - Promover meios para treinamento das merendeiras em articulação com o Departamento
Pedagógico;
III - Zelar pela qualidade dos produtos da merenda escolar, em todos os níveis, da aquisição
à distribuição, observando as boas práticas higiénicas e sanitárias;
IV - Acompanhar as licitações e gerenciar contatos de fornecedores;
V - Analisar o cardápio com a nutricionista, planejando orientações nutricionais adequadas
para os alunos;
VI - Orientar na aquisição dos alimentos, assessorando a comissão de licitação na seleção
dos fornecedores de boa qualidade;
Vil - Assessorar a inspeção dos alimentos, bem como orientar as escolas quando da
recepção, armazenamento dos produtos e coleta de amostras para análise laboratorial em
casos de alteração das características de produtos;
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Art. 63. A Coordenação do Transportes tem como atribuições:
I - Atender as exigências e solicitações pertinentes aos programas e convénios voltados
para o transporte escolar;
II - Manter controle atualizado e analisar sistematicamente a organização do transporte
escolar, roteiros, alunos atendidos, custo e situação dos veículos disponibilizados;
III - Promover a manutenção preventiva e corretiva dos veículos próprios da educação
municipal;
IV - Acompanhar licitações e gerenciar contratos de fornecedores.
Art. 64. A Seção de Recursos Humanos na perspectiva de assessorar a Secretaria de
Educação quanto ao operacional e administrativo, executando as tarefas de apoio, arquivo e
controle pessoal, no desempenho das atividades, compete:
I - Identificar, organizar, controlar e atualizar a planilha de lotação de todos os profissionais
vinculados à Secretaria de Educação;
II - Atualizar os mapas de frequência mensal obseivando e dando destaque as situações de
transferências, exoneração e óbitos;
III - Organizar, orientar, encaminhar e acompanhar as solicitações de licença para
tratamento de saúde, licença maternidade, licença sem vencimentos e licença prémio,
cedência e permuta com outros órgãos públicos;
IV - Planejar e elaborar recursos e instrumentos que assegurem o desempenho qualitativo
das atividades do setor;
V - Elaborar planilhas de planejamento e controle de adicional de locomoção, hora extra,
férias e aula complementar;
VI - Disponibilizar informações para todos os setores da Secretaria de Educação;

Capítulo VIII
DA SECRETARIA DE SAÚDE
Art. 65. A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade planejar,
executar, controlar, avaliar e regular as ações e atividades de promoção,
assistência, proteção e recuperação da saúde de seus munícipes^de acordo
legislação vigente do SUS, tendo a seguinte ár^a de competênçij
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I. Planejar, regular, controlar e avaliar as ações, atividades e os
serviços de saúde no âmbito municipal;
II. Propor, quando for o caso, a instituição de consórcios intermunicipais
na área da saúde pública, com o objetivo de reforçar a ação do
município na prevenção, controle e combate das doenças;
III. Executar as atividades de auditoria exigidas pelo SUS para a
fiscalização dos procedimentos dos serviços públicos e privados, que
estejam agregados como prestadores de serviços do Sistema Único
de Saúde do Município;

IV. Organizar o sistema de informação em saúde responsabilizando-se
pela emissão dos relatórios gerenciais promovendo realimentação
das informações às instâncias Estadual e Federal;
V. Processar os procedimentos oferecidos através da rede de
prestadoras de serviços privados conveniados ao SUS e os da rede
pública.
VI. Proceder a estudos e formular a política de saúde do Município, em
concordância com o Conselho Municipal de Saúde;

VII. Elaborar o Plano Municipal de Saúde de acordo com as Políticas e
VIM. Diretrizes do SUS adequando
previstos;

à disponibilidade

de

recursos

IX. Elaborar os instrumentos de gestão municipal conforme exigência
das diretrizes do SUS com o intuito de avaliar, planejar, organizar e
qualificar o Sistema Municipal de Saúde;
X. Organizar e realizar conferências municipais de saúde com intuito de
promover a participação popular para reorientação do modelo de
atenção a saúde e qualificação do sistema;
XI. 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 gestão estadual do
Sistema de Saúde de acordo com/as normas federais na área de
saúde;
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XII. Supervisionar as ações da Atenção Básica a fim de qualificar os
serviços da rede básica municipal;
XIII. Promover e supervisionar a execução das atividades de atenção à
saúde, fazendo observar o cumprimento de parâmetros oficiais na
prestação desses serviços, no âmbito do SUS de acordo com o pacto
de programação integrada (PPI);
XIV. Promover campanhas preventivas de educação em saúde e de
imunização em massa da população;
XIV. Executar atividades através da equipe de endemias, com vistas ao
controle da cadeia epidemiológica de agravos como: dengue,
esquistossomose, leishmaniose, doença de chagas.
XV. Desenvolver e executar ações de vigilância epidemiológica com vista
à detecção de qualquer mudança dos fatores condicionantes da
saúde individual e coletiva a fim de prevenir e controlar a ocorrência
e a evolução das doenças, surtos e epidemias;
XVI. Participar da formulação de políticas de saneamento básico,
ocupando-se, principalmente, com as atividades que tenham a ver
com as melhorias sanitárias simplificadas;
XVII. Desenvolver e executar ações e atividades de vigilância sanitária,
fiscalizar e inspecionar apontando os fatores de risco à saúde dos
munícipes;
XVIII. Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais referentes ao
poder de polícia aplicado à higiene pública e ao saneamento;
XIX. Executar as atividades de vigilância ambiental, e saúde do
trabalhador promovendo os meios para a fiscalização das agressões
ao meio físico e ao ambiente, que tenham repercussões sobre a
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e
federais competentes, para controlá-las, desenvolvendo ações
normativas e complementares;
XX. Estimular e executar ações de fortalecimento do controle social, junto
ao Conselho Municipal de Saúde e seguimentos
^
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XXI. Estimular a participação popular através da organização do setor de
ouvidoria da saúde, com o intuito de melhor qualificar e fortalecer o
Sistema Municipal de Saúde;

XXII. Realizar diagnóstico de demanda de educação permanente em
quanto processo, junto a equipe de saúde, a fim de reconhecer as
fragilidades do serviço e qualificar os profissionais da rede pública;
XXIII. Articular-se com os demais integrantes do Sistema Único de Saúde SUS, para a execução da política de formação e desenvolvimento de
recursos humanos para a saúde;
XXIV. Promover ações de educação permanente junto a equipe buscando o
fortalecimento e a qualificação dos profissionais da saúde;
XXV. Promover ações que garantam atendimento integralizado e
hierarquizado, através de atividades de atenção a saúde, prevenção
e reabilitação, adequando a necessidade da população a
organização da oferta de serviços que vão da Atenção Básica a
média e alta complexidade;
XXVI. Administrar as unidades de assistência médica e odontológica, sob
responsabilidade do Município;
XXVII. Assegurar a assistência farmacêutica básica e promover o
desenvolvimento de práticas alternativas que beneficiem a saúde
individual e coletiva;
XXVIII. Coordenar a execução de programas municipais de saúde,
decorrentes de contratos e convénios com órgãos estaduais e
federais que desenvolvem políticas voltadas para a saúde da
população;
XXIX. Celebrar, no âmbito de ação do Município, contratos e convénios
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, com
vistas a assegurar complementarmente a cobertura assistencial da
população obedecidas as disposições do Sistema Único de Saúde SUS - mediante prévia autorização do Conselho Municipal de Saúde;
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XXX. Celebrar, no âmbito de ação do Município, contratos e convénios
com entidades prestadoras de serviços privados de saúde
conveniados ao SUS;
XXXI. Normatizar complementarmente as ações e os serviços públicos de
saúde, no seu âmbito de atuação;
XXXII. Celebrar, no âmbito do Município, termo de parceria com entidades
sociais de interesse público para execução das ações e atividades de
assistência e promoção à saúde;
XXXIII. Executar as atividades da administração de pessoal, financeira, de
material, de património e de serviços gerais necessários ao
funcionamento da Secretaria de Saúde e do Sistema Único de
Saúde;
XXXIV. Planejar, organizar e implementar ações de estruturação do setor de
transportes da Secretaria Municipal de Saúde;
XXXV. Planejar e executar compras, conforme necessidade real dos
serviços de saúde, adequando a disponibilidade de recurso previsto;
XXXVI. Executar, no âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos
para a saúde;
XXXVII. Gerir o Fundo Municipal de Saúde;
XXXVIII. Exercer outras competências correlatas;
Art. 66. A Secretaria Municipal de Saúde é composta dos seguintes
órgãos:
I - Conselho Municipal de Saúde, com atribuições estabelecidas em lei
específica;

II - Diretoria Geral de Saúde;
III -Assessoria Jurídica;
IV - Departamento de Administração e Finanças;
V - Departamento de Avaliação, Auditoria, Controle, Regulação e Informação

em Saúde;
VI - Departamento de Atenção Básica;
/
VII - Departamento de Média e Alta Complexidade;
/
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VIM - Departamento de Vigilância e Proteção à Saúde;
Art. 67. O Departamento de Administração e Finanças é composto pelos
seguintes órgãos:
I - Divisão de Compras;
II - Divisão de Contabilidade e Contratos;
III - Divisão de Transportes;
Art. 68. A Divisão de Compras é composta pelos seguintes órgãos:
I - Seção de Almoxarifado;
II - Seção de Manutenção.
Art. 69. A Divisão de Contabilidade e Contratos é subdividida nos
seguintes órgãos:
I - Seção de Recursos Humanos;
II - Seção de Administração Financeira.
Art. 70. O Departamento de Avaliação, Auditoria, Controle, Regulação e
Informação em Saúde é subdividido nos seguintes órgãos:
I - Divisão de Informação e Processamento de Dados;
1.1 - Seção de Média e Alta Complexidade;
1.2 - Seção de Atenção Básica;
1.3 - Seção de Manutenção.
II - Divisão de Avaliação, Controle, Regulação e informação em Saúde;
III -Seção de Regulação;
11.2 - Seção de Ouvidoria;
11.3 - Seção de Auditoria.
Ill- Divisão de Educação Permanente
Art. 71. O Departamento de Atenção à Saúde é subdividido nos seguintes
órgãos:
I - Divisão de Atenção Básica;
II - Divisão de Saúde Bucal;
III -Divisão de ID.
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IV- Divisão de Apoio Institucional;
V- Divisão do NASF.
Art. 72. A Divisão de Saúde Bucal é subdivida nos seguintes órgãos:
l - Seção de Saúde Bucal.
Art. 73. O Departamento de Média e Alta Complexidade é subdivida nos
seguintes órgãos:

I -Divisão de Média e Alta Complexidade;;
II - Divisão de Regulação de Exames;
111-Divisão de CAPS;;
IV-Divisão SAMU;
V- Divisão da UPA;
VI - Divisão Policlínica
VII- Divisão de Fisioterapia
Art. 74. A Divisão de Regulação de Exames é no seguinte órgão:
l-Seção de TFD
Art. 75. O Departamento de Vigilância e Proteção à Saúde é
subdividido nos seguintes órgãos:
I - Divisão de Assistência Farmacêutica;
1.1- Seção de Atenção Básica;
1.11- Seção de Média e Alta Complexidade;
II - Divisão de Vigilância Sanitária Ambiental;
II.l- Seção de Vigilância Ambiental;
III - Divisão da Saúde do Trabalhador;
III.l- Seção da Saúde do Trabalhador;
IV - Divisão de Vigilância Epidemiológica e Endemias;
IV. 1 - Seção Endemias.
Capítulo IX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS
Art. 76. A Secretaria Municipal de Infra-B?trutura e Serviços Públicos tem
por finalidade planejar, coordenar e executar/as atividades de Infra-Estrutura e
Serviços Públicos, com a seguinte área de côm,petência:
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I. Executar atividades concernentes à construção, à manutenção e à
conservação de obras públicas municipais e instalações para a
prestação de serviços à comunidade;
II. Promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os
respectivos orçamentos, indicando os recursos financeiros
necessários para o atendimento das respectivas despesas;
III. Verificar a viabilidade técnica do projeto ou obra a ser executado, sua
conveniência e utilidade para o interesse público, indicando os
prazos para o início e a conclusão de cada empreendimento;
IV. Promover a execução de trabalhos topográficos e de desenho
indispensáveis às obras e aos serviços a cargo da Secretaria;
V. Executar as atividades de análise e aprovação de projetos de obras
públicas e particulares;
VI. Promover a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do Plano
de Desenvolvimento Urbano;
VII. Fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções
particulares;
VIII. Fiscalizar o cumprimento das normas referentes a zoneamento e
loteamento;
IX. Promover e acompanhar a execução dos serviços relativos aos
sistemas de abastecimento de água na zona urbana e de esgotos;
X. Executar atividades relativas aos serviços de limpeza pública
XI. Promover e acompanhar a execução dos serviços de iluminação
pública, no seu âmbito de atuação, em coordenação com os órgãos
competentes do Estado, quando for o caso;
XII. Executar os reparos necessários à manutenção dos parques e

jardins;
Pça da Bandeira,02 - Centro - Poçfles/Ba - Fone (77) 431 -5800 - Fax (77) 431 -5805
e-mail - prefeituradepocoes@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

XIII. Zelar pela administração dos cemitérios municipais e supervisionar a
execução dos serviços funerários;
XIV. Realizar os serviços de fiscalização de posturas nas áreas sob sua
responsabilidade;
XV. Fiscalizar e controlar os serviços públicos ou de utilidade pública
concedidos ou permitidos pelo Município;
XVI. Proteger o património, bens, serviços e instalações públicas da
Prefeitura;
XVII. Fazer cessar as atividades que violarem as normas de saúde, defesa
civil, sossego público, higiene, segurança e outras de interesse da
coletividade;
XVIII. Promover a administração, a regulamentação, a fiscalização e o
controle dos transportes coletivos;
XIX. Administrar os serviços de trânsito municipal no seu âmbito de
atuação em coordenação com os órgãos competentes do Estado;
XX. Promover a manutenção e conservação das vias urbanas;
XXI. Promover a sinalização do trânsito nas vias urbanas, disciplinar e
fiscalizar o transporte de passageiros;
XXII. Supervisionar as atividades desenvolvidas no terminal rodoviário;
XXIII. Conservar e manter a frota de máquinas e veículos leves e pesados
da Prefeitura bem como responsabilizar-se por sua guarda,
distribuição e controle de combustível e de lubrificantes;

XXIV. Exercer outras competências correlatas/
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Art. 77. A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos tem
a seguinte estrutura básica:
l - Diretoria de Obras e Infra-Estrutura que se encontra subdividido nos
seguintes órgãos autónomos:
a)
b)
c)
d)

Diretor de Obras;
Assessor de obras;
Divisão de Almoxarifado.
Departamento de Engenharia Civil

Art. 78- A diretoria de obras que se encontra dividido nos seguintes órgãos
públicos:
a) Divisão de Manutenção de estradas e rodagem;
b) Divisão de Pavimentação e urbanismo;
c) Divisão de Fiscal de obra;
a)Seção de fiscal de obras
d) Divisão de Iluminação Pública;
e) Divisão de limpeza Pública;
f) Divisão de Almoxarifado;
g) Divisão de jardinagem
a)Seção de manutenção de jardins
h) Divisão de Transportes
a)seção de fiscal de transito
i)Divisão de Manutenção e mecânica da Frota de veículos
a)Seção de Funilaria
Art. 79. A Divisão de Transportes é subdividida nos seguintes órgãos:
I -Divisão de Manutenção e mecânica da Frota;
II - Seção de Fiscalização de Transporte Urbano;
Hl - Seção de Funilaria;
Capítulo X
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL
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Art. 80. A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural tem por finalidade planejar, coordenar e executar as
políticas de agricultura e agropecuária, indústria, comércio e turismo com a
seguinte área de competência:
I.

Promover a realização de estudos e a execução de medidas

visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias no Município e
sua integração à economia local e regional;
II.

Desenvolver programas de desenvolvimento rural e fomento à
produção agrícola do Município;

III.

Desenvolver programas de assistência técnica
tecnologia apropriada às atividades agropecuárias;

IV.

Executar programas Municipais de fomento à produção agrícola e
ao abastecimento, especialmente de hortigranjeiros e alimentos de
primeira necessidade;

V.

Coordenar as atividades de abastecimento de água com carros
pipas do Município;

VI.

e difundir

a

Coordenar as atividades de associativismo do Município;
Apoiar as unidades produtivas do município voltadas para
desenvolvimento da agropecuária e do aproveitamento dos recurs
hídricos;

VIII.
IX.

Incentivar a instalação de novas unidades produtivas no Município;
Propor políticas e estratégias para o desenvolvimento
atividades industriais, comerciais e de serviços do Município;

X.

das

Incentivar e orientar a instalação e localização de indústrias que
utilizem os insumos disponíveis do município, sem prejuízo do meio
ambiente;
XI.
Promover a execução de programas de fomento às atividades
industriais e comerciais compatíveis com'a vocação da economia local;
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XII.

Incentivar e orientar empresas que mobilizem capital e propiciem a
ampliação e a diversificação do mercado local de empregos;

XIII.

Articular-se com organismos, tanto no âmbito governamental como
na iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e recursos
para o desenvolvimento da indústria e do comércio do Município;

XIV.

Dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal e às
microempresas locais;

XV.

Realizar estudos e projetos visando atrair empresas para investirem
na indústria e no comércio local;

XVI.

Promover as atividades de fomento ao Turismo do Município;

XVII.

Executar programas que visem a exploração do potencial turístico
do Município;

XVIII.

Proteger, defender e valorizar os elementos da natureza, as
tradições, os costumes e o estímulo às manifestações que possam
constituir-se em atrações turísticas;

XIX.

Propor medidas
Município;

que visem

XX.

Implantar a política municipal de meio ambiente, compatibilizando-a
com as políticas nacional e estadual;

XXI.

Estabelecer diretrizes e políticas de preservação e proteção da
fauna e da flora;

XXII.

Promover a execução de projetos e atividades voltados para a
garantia de padrões adequados de qualidade ambiental do Município;

XXII!.

Orientar e controlar a utilização de defensivos agrícolas, em
articulação com órgãos de saúde municipal, estadual e federai:,
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XXIV.

Monitorar e fiscalizar as atividades industriais, comerciais de
prestação de serviços e outras de qualquer natureza, que causem ou
possam causar impacto ou degradação ambiental;

XXV.

Emitir pareceres quanto à localização, instalação, operação e
ampliação de instalações ou atividades potencialmente poluidoras,
mediante licenças apropriadas;

XXVI.

Fiscalizar e controlar as fontes poluidoras e de degradação
ambiental, observada a legislação competente;

XXVII.

Promover medidas para prevenir e corrigir as alterações do meio
ambiente natural, urbano e rural;

XXVIII.

Propor normas necessárias ao controle, preservação e correção da
poluição ambiental;

XXIX.

Promover estudos sobre os recursos
município;

hídricos existentes no

XXX.

Promover campanha sobre o aproveitamento racional dos recursos
hídricos;

XXXI.

Administrar e fiscalizar os funcionamentos dos mercados, feiras
livres, matadouros e frigoríficos;

XXXII.

Promover a manutenção e conservação das estradas vicinais;

XXXI11.

Exercer outras competências correlatas.

Art. 81. A Secretaria Municipal de Agricultura é composta de órgãos
colegiados e singulares.
Art. 82. São órgãos colegiados ligados à Secretaria Municipal de
Agricultura com atribuições especificadas em Lei própria:
I - Conselho Municipal do Café;
II - Conselho Municipal de Meio Ambiente.
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Art. 83. São órgãos singulares da Secretaria Municipal de Agricultura:
1)
Divisão de Abastecimento de água;
2)
Divisão da Feira Livre
2.1-Seção de Apoio Técnico da Feira livre
2.2- Seção de Apoio Técnico da Feira da Troca
2.3-Seção de Agronegócio
3)
Seção do Meio Ambiente;
4) Seção de Mineração;
5) Seção de Associativismo e cooperativismo
Art. 84. O Departamento de Agricultura, órgão ligado ao Secretário
Municipal de Agricultura, tem como atribuições implantar e inspecionar todas as
ações voltadas ao homem do campo, além das atividades de fiscalização e
arrecadação das contribuições devidas ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA).
Art. 85. O Departamento de Desenvolvimento Rural, órgão ligado ao
Secretário Municipal de Agricultura, tem como atribuições promover o
desenvolvimento social, por meio de empreendimentos visando melhorar os
níveis de emprego e renda do Município, assim como coordenar o
abastecimento de água por meio de carros pipas e a manutenção e
conservação das estradas vicinais.
Art. 86. A Divisão de Abastecimento de Água, órgão ligado ao
Departamento de Agricultura, tem como atribuições o agendamento dos carros
pipas e projetos para implementação de abastecimento da água na zona rural.
Art. 87. A Seção de Meio-Ambiente, órgão ligado ao Departamento de
Agricultura, tem como atribuições tratar de assuntos relacionados com o com
reflorestamento e licenças ambientais.
Art. 88. A Seção de Agronegócios, órgão ligado ao Departamento de
Desenvolvimento
Económico
tem
como
atribuições
promover
o
desenvolvimento das principais atividades agropecuárias da cidade e região.
Art. 89. A Seção de Associativismo e cooperativismo, tem como
atribuições promover o desenvolvimento e organização das atividades rurais.
Art. 90. A Seção de Mineração, tem, como atribuições fiscalizar e
promover estudos sobre o cadastramenío de áreas requeridasao Município.
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Art. 91. A Seção de Cursos de Capacitação de Produtores, órgão ligado
à Divisão de Agronegócios, tem como atribuições levar informações e
tecnologia para todas as populações rurais.

Art. 92. A Divisão de Apoio Técnico, órgão ligado ao Departamento de
Agronegócios, tem como atribuições a elaboração e implantação de projetos.
Capítulo XI
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 93, A Secretaria de Assistência Social tem por finalidade formular e
executar as políticas públicas relacionadas com a capacitação de mão de obra,
intermediação de emprego e apoio ao trabalhador, o desenvolvimento
comunitário, o apoio e assistência à infância, adolescência e ao idoso, com a
seguinte área de competência:
l. Planejar, dirigir, coordenar, executar e controlar serviços, projetos e
programas que atendam as carências sociais dos indivíduos e
grupos, com centralidade na família, a partir de diretrizes, diagnóstico
e programação instituída na forma de Plano Diretor ou Plano
Municipal de Assistência Social;
II. Atender a população excluída da vida produtiva na comunidade, em
situação de risco social e pessoal, por meio de orientação e benefício
eventual, de acordo com critérios pré-estabelecidos;
III. Encaminhar os portadores de severa deficiência, sem condição de
subsistência pessoal nem familiar e a população de idosos, sem
qualquer vínculo de trabalho, para o recebimento do benefício
continuado - não contributivo - da previdência social;
IV. Oferecer apoio jurídico e psicossocial a indivíduos, grupos e famílias,
necessitando de orientação na ár^a do direito, previdência e
assistência;
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V. Promover mutirões campanhas de mobilização e trabalho sócio
educativo que atendam as questões relacionadas com a migração
desordenada, habitação, trabalho e prostituição infantil, violência na
família, segurança, esporte e lazer, em estreita articulação com as
demais Secretarias setoriais do Município;
VI. Incentivar a criação de associações e cooperativas, objetivando a
formação de grupos, que estimule e produza serviços de promoção e
proteção social na comunidade, assim como de formação de mão de
obra e geração de renda;
VII. Manter articulação com entidades de assistência social e de direitos
humanos, das instâncias do governo estadual e federal e com as não
governamentais, na busca de captação de recursos e apoio técnico;
VIM. Conceder licença de funcionamento a entidades sociais em
funcionamento no Município, mantendo cadastro atualizado das
existentes, para monitorar e avaliar o tipo de assistência que está
sendo oferecido às crianças, adolescentes, idosos, portadores de
deficiência, famílias, migrantes e qualquer outro membro da
comunidade excluído do processo de desenvolvimento social;
IX. Celebrar convénios e contratos de parceria com serviços e entidades
comunitárias assistenciais, culturais, esportivas, religiosas, entidades
filantrópicas e demais instituições da área social, no sentido de
fortalecer o Sistema de Assistência Social no Município;
X. Realizar estudos e pesquisas que identifiquem as mais significativas
determinantes da qualidade de vida dos residentes no Município, em
especial s das crianças, adolescentes e idosos, para a definição das
XI. prioridades de intervenção social, guardadas a correspondência entre
as necessidades e viabilidade das ações;

XII. Instalar, manter e administrar, as creches a cargo do Município;
XIII. Exercer outras competências correlatas*
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Art. 94. A Secretaria Municipal de Assistência Social é composta de
órgãos colegiados e de órgãos singulares.
Art. 95. São órgãos colegiados ligados à Secretaria Municipal de
Assistência Social, com atribuições prescritas em Lei específica:
I - Conselho Municipal de Assistência Social;
II - Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
III - Conselho Municipal de Direitos do Idoso;
IV - Conselho Municipal de Controle Social;

V - Conselho Tutelar;
Art. 96. São órgãos singulares vinculados à Secretaria Municipal de Ação
Social:
I - Diretoria de Assistência Social está subdividido nos seguintes órgãos
superiores:
II - Assessoria Jurídica da Assistência Social;
III- Direção Geral da Assistência Social
111.1 - Departamento do Bolsa Família;
111.2 - Departamento de Convénios FMAS ;
111.3 - Departamento de Melhoria Habitacional;
111.4 - Departamento de Proteção Social Básica;
IV.1 - Divisão de compras;

IV.2 - Divisão de Proteção Social Básica;
IV.3 - Divisão de Proteção Social Especial de Média Complexidade;
IV.5- Divisão de Proteção Social de Alta Complexidade.
V.1 - Seção de Apoio Familiar;
V.2 - Seção de atendimento geral;

V.3 - Seção de Inclusão produtiva ;
V.4 - Seção de Geração de Cursos;
V.5 - Seção de Proteção Social Básica;
V.6-Seção da APIMP;

Art. 97. A Diretoria de Assistência Social, ó^gão vinculado djretamente ao
Secretário de Assistência Social tem como atribuições:
/7
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I - Coordenar e acompanhar a implantação e implementação da Política de
Assistência Social e de seus respectivos instrumentos de gestão;
II - Elaborar planos, orçamentos, monitoramento, avaliação e relatório de
gestão da Secretaria de Assistência Social;
III - Prestar orientações, assessorias e consultorias, relativas à gestão da
política de Assistência Social;
IV - Efetuar apoio técnico ao gestor municipal para desempenho de suas
funções de articulação da Política de Assistência Social;
V - Efetuar apoio institucional aos Conselhos Municipal Setoriais e de direitos
vinculados

à

Secretaria

Municipal

de

Assistência

Social,

para

o

desenvolvimento de sua competências;
VI - Efetuar análise e estudos para subsidiar capacitações, deliberações,
pactuações e ações de gestão da política municipal de assistência social;
VII - Contribuir para a realização de eventos da política de assistência social;
VIII - Articular, propor e discutir a formulação da política municipal de
assistência social;
IX - Coordenar, acompanhar e capacitar para a implantação do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS.
Art. 98. A Divisão de Proteção Social Especial de Média Complexidade,
órgão ligado à Diretoria de Assistência Social tem como atribuição básica
coordenar a regulação e articulação da gestão e o monitoramento dos serviços
de Proteção Social Especial de Média Complexidade, desenvolvidos no âmbito
municipal.
Art. 99. O Departamento de Proteção Social Básica, órgão ligado à
Diretoria de Assistência Social tem como atribuições coordenar a regulação e
articulação da gestão e o monitoramento dos serviços de proteção social
básica, desenvolvidos no âmbito municipal.
Art. 100. O Departamento do Programa Bolsa Família, ójgão ligado à
Diretoria de Assistência Social tem como atribuições:
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I - Assumir a interlocução entre a prefeitura, o MDS e o estado para a
implementação do Bolsa Família e do Cadastro Único;
II - Coordenar a relação entre as secretarias de assistência social, educação e
saúde para o acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família e a
verificação das condicionalidades;
III - Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo governo federal para
0 Programa Bolsa Família nos municípios;
IV - Assumir a interlocução, em nome do Município, com os membros da
Instância de Controle Social do Município, garantindo a eles o
acompanhamento e a fiscalização das ações do programa na comunidade;
V - Coordenar a interlocução com outras secretarias e órgãos vinculados ao
próprio governo Municipal, do Estado e Federal e, ainda, com entidades não
governamentais, com o objetivo de facilitar a implementação de programas
complementares para as famílias beneficiárias do Bolsa Família.
Art. 101. A Divisão de Proteção Especial de Alta Complexidade, órgão
ligado à Diretoria de Assistência Social tem como atribuições desenvolver
atividades ligadas à proteção da Criança e do Adolescente.

Art. 102. A Seção de Cursos, órgão ligado à Diretoria de Assistência
Social tem como atribuições:
1 - A elaboração e execução do projeto pedagógico dos cursos de capacitação
profissional,
II - Orientação e acompanhamento dos Instrutores e dos cursistas.
Art. 103. O Departamento de Habitação Popular, órgão ligado à Diretoria
de Assistência Social, tem como atribuições:
I - Executar a política municipal de habitação popular;
II - Exerce as atribuições necessárias ao cumprimento dos objetivos previstos
no programa da política de habitação popular.
Art. 104. A Seção de Benefícios Eventuais e Benefícios de Prestações
Continuadas, órgão ligado à Diretoria de Assistência Social, tem como
atribuições encaminhar, orientar e acompanhar C;é beneficiários^do BPC e dos
Benefícios Eventuais.
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Art. 105. A Seção de Inclusão Produtiva, órgão ligado à Diretoria de
Assistência Social, tem como atribuições elaborar e acompanhar os projetos de
inclusão social produtiva, na sede e na zona rural
Art. 106. A Divisão de Compras, órgão ligado à Diretoria de Assistência
Social, tem como atribuições a compra de materiais para manutenção e
desenvolvimento das atividades dos programas e projetos desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 107. A Seção de Assistência à Criança e ao Adolescente, órgão
ligado à Diretoria de Assistência Social tem como atribuições executar as
diretrizes da política municipal de atenção a criança e ao adolescente.
TÍTULO VI
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA
Art. 108. A estrutura organizacional estabelecida na presente Lei entrará
em funcionamento gradualmente, à medida que os órgãos que a compõem
forem sendo implantados, segundo as conveniências da Administração e as
disponibilidades de recursos.
Parágrafo único. A implantação de órgãos será feita através da
efetivação das seguintes medidas:
l. Elaboração e aprovação do regimento interno correspondente;
II. Provimento dos respectivos cargos;
III. Dotação de elementos humanos,
materiais e financeiros
indispensáveis ao seu funcionamento.
Art. 109. O Prefeito Municipal baixará, por decreto, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, a contar da data de publicação desta Lei, o Regimento
Interno das Secretarias Municipais e órgãos equivalentes.
Art. 110. Ficam criados os cargos de provimento em comissão e as
funções gratificadas necessárias à implantação desta Lei, estabelecidos seus
quantitativos, valores, símbolos e distribuição/nos termos do Artigo 118 e
anexo.
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TÍTULO VII
DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Art 111. Cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e
exoneração pelo Prefeito Municipal.
§ 1°. O servidor municipal, ocupante de cargo efetivo, que for nomeado
para exercer cargo de provimento em comissão poderá optar:
l.\ Pelo
Pelo vencimento
vencimento do
do cargo
cargo em
em comissão;
comissão;
II. Pela remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescida a
gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento do
l l
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§ 2°. Não será facultado ao servidor, em nenhuma hipótese, acumular as
remunerações totais ou parciais dos dois cargos o que se refere o parágrafo
anterior.
Art. 112. As funções gratificadas constituem vantagem transitória e serão
privativas de servidores ocupantes de cargos efetivos.
Art. 113. Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento superior e intermediário.
Art. 114. O Chefe de Gabinete, o Controlador Geral do Município e o
Diretor da Agência de Desenvolvimento possuem "status" de Secretário
Municipal.
TÍTULO VIM
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 115. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover
mediante Decreto:
l.
A fixação da lotação dos servidores nas respectivas Secretarias e
Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito;
II.

Estabelecer regime de trabalho.
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Art. 116. Para implantação da estrutura prevista nesta Lei e sua adequação
às Leis do Sistema Orçamentário. fica o Poder Executivo autorizado a
promover as transposições, transferências e remanejamentos de recursos e a
abertura de créditos suplementares ou especiais no limite das dotações
autorizadas para o exercício de 2009, conforme o disposto na Constituição
Federal, art. 167, incisos V e VI.
§ 1°. As dotações para execução desta Lei são as fixadas na Lei
Orçamentaria Anual para o Exercício de 2009.
§ 2°. Os recursos disponíveis para a abertura de créditos adicionais são
os previstos no artigo 43, § 1°, incisos l e II da Lei 4.320/64.
Art. 117. As funções gratificadas da carreira do Magistério constarão do
Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério.
Art. 118. Salvo disposição expressa, todos os servidores ocupantes dos
órgãos constantes nesta Lei serão providos por cargos em comissão ou função
de confiança mediante decreto nomeatório do Prefeito Municipal.
Art. 119. Ficam criados, no âmbito da Administração Municipal cinco
cargos de diretor; cinco cargos de assessor jurídico; um cargo de chefe de
Gabinete; cinco cargos de assessores consultivos; um coordenador de
desenvolvimento económico; vinte e um cargos de chefe de departamento,
trinta e três cargos de chefe de divisão e quarenta e sete cargos de chefes de
seção.
Art. 120. As despesas com a execução da presente Lei correrão por
conta de dotações consignadas no orçamento em vigor, ficando o Poder
Executivo autorizado a proceder a transferências e abrir créditos adicionais
necessários.
Art. 121. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 30 de setembro de 2015.
OTTOWAGNER DE.MAGALHÃES
PreTéiíp Municipal
SANTOS
Secretário de Administração
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