
 

1 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.560/2022. 

 

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 
PODER EXECUTIVO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, 
REESTRUTURA OS CARGOS 
COMISSIONADOS, ESTABELECE 
PRÍNCIPIOS E DIRETRIZES E 
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 77, III, da Lei Orgânica 

Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sancionou a seguinte Lei Complementar:  

 

 

TÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

FUNDAMENTAIS NORTEADORAS DA AÇÃO ORGANIZATIVA E DA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização da estrutura 

administrativa da Administração Pública de Governador Celso Ramos, no âmbito do 

Poder Executivo, reestrutura cargos de provimento em comissão que lhes são 

correspondentes, e estabelece as normas respectivas sobre o modelo de gestão 

atinente à administração do Município. 

§1º O Poder Executivo deverá implementar modelo gerencial sintonizado 

com as modernas técnicas de planejamento público, primando pela flexibilidade da 

gestão, qualidade dos serviços públicos e prioridade às demandas do cidadão. 

§2º A Administração Pública Municipal: 

I - deverá atuar estrategicamente com relação ao processo de gestão, 

priorizando a ação preventiva, aliada à desconcentração dos programas e ações e à 

capacitação dos recursos humanos, com amparo na tecnologia da informação como 

suporte aos processos operacionais; 

II - estimulará a profissionalização do servidor público, incentivando-o a 

participar de programas de capacitação internos e externos que o habilitem a 

desenvolver as várias competências inerentes ao seu cargo e às novas demandas 

exigidas pela sociedade; 
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III - primará por maior eficiência, eficácia, economicidade e transparência 

administrativas, bem como pela participação da sociedade nas decisões 

governamentais. 

§3º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada e 

transparente para a prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 

receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de 

receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. 

 

Art. 2º Os atos da Administração Pública Municipal são pautados e 

fundamentados nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade 

e impessoalidade e daeficiência, e devem observar aos princípios gerais do Direito 

Administrativo da primazia do interesse público sobre o privado, da motivação dos 

seus atos, da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, privilegiando, em 

todos os seus atos: 

I - o bem estar, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social 

do cidadão; 

II - a preservação dos valores e dos bens históricos e culturais da Cidade; 

III - o fortalecimento da vocação turística do Município; 

IV - a cooperação com os Municípios do Estado, principalmente com 

aqueles do seu entorno; 

V - a sustentabilidade nas atividades econômicas e no desenvolvimento 

urbano, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, com a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; 

VI - a competência, a probidade, a eficiência, o respeito ao cidadão e a 

excelência no atendimento, como diretrizes dos seus servidores. 

 

CAPÍTULO II 

DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 3º As atividades da Administração Pública Municipal abrangem as 

seguintes ações governamentais fundamentais: 

I - planejamento; 

II - coordenação; 

III - execução. 

Parágrafo único. São instrumentos de realização destas atividades: 

I - controle; 

II - supervisão; 

III - delegação de competências ou de atribuições;  

IV - descentralização. 
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Seção I 

Da Ação Governamental de Planejamento 

 

Art. 4º A Administração Pública Municipal adotará o planejamento como 

instrumento de ação para o desenvolvimento físico-territorial, econômico, social e 

cultural da comunidade, bem como, para a aplicação dos recursos humanos, materiais 

e financeiros do Município. 

§1º O planejamento compreenderá a elaboração e manutenção atualizada 

dos seguintes instrumentos básicos: 

I - Plano Plurianual; 

II - Diretrizes Orçamentárias; 

III - Orçamentos Anuais; 

IV - Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo. 

§2º A elaboração e a execução do Planejamento Municipal deverá guardar 

consonância com os planos e programas da União e do Estado de Santa Catarina. 

§3º A Administração Pública Municipal estabelecerá, na elaboração e 

execução de seus programas, o critério de prioridade, segundo a essencialidade da 

obra ou serviço e do atendimento do interesse coletivo. 

§4º A ação do Município, em áreas assistidas pelos Governos do Estado e 

da União, será de caráter supletivo e, sempre que for o caso, buscará mobilizar 

recursos materiais, humanos e financeiros próprios disponíveis. 

 

Seção II 

Da Ação Governamental de Coordenação 

 

Art. 5º As atividades da Administração Pública Municipal, especialmente, a 

execução de planos e programas de Governo serão de permanente coordenação. 

 

Art. 6º A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração 

Pública Municipal, mediante atuação dos dirigentes individuais, realização sistemática 

de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e 

funcionamento de comissões em cada nível administrativo. 

§1º A ação governamental de coordenação da Administração Pública 

Municipal será assegurada por meio: 

I - de reuniões do Secretariado, com a participação de titulares de cargos 

ou funções, convocados pelo Prefeito; 

II - da Secretaria Municipal de Governo, no que tange às ações políticas e 

às ações programáticas que envolvam a participação de mais de uma Secretaria 

Municipal ou entidade da Administração Municipal Indireta. 

§2º Os Secretários Municipais não poderão encaminhar à decisão do 

Prefeito Municipal assuntos que não tenham sido objeto de análise prévia por outros 

setores afins da municipalidade em cujas áreas de competência a matéria tenha 

implicações ou repercussões, a fim de se evitar encaminhamentos administrativos 

desarticulados. 
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Seção III 

Da Ação Governamental de Execução 

 

Art. 7º Os atos de execução, singulares ou coletivos, obedecerão aos 

preceitos legais e às normas regulamentares, observados os critérios de organização, 

racionalização e produtividade. 

Parágrafo único. Os serviços de execução são obrigados a respeitar, na 

solução de todo e qualquer caso e no desempenho de suas competências, os 

princípios, critérios, normas e programas estabelecidos pelos órgãos de direção a 

quem estiverem subordinados, vinculados ou supervisionados. 

 

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

FUNDAMENTAIS 

 

Seção I 

Do Controle 

 

Art. 8º O controle das atividades da Administração Pública Municipal deve 

ser exercido em todos os órgãos e em todos os níveis, compreendendo: 

I - o controle, pelo dirigente competente, da execução dos planos e dos 

programas, projetos e ações, e da observância das normas que governam a atividade 

específica do órgão controlado;  

II - o controle pelos órgãos de cada sistema, a observância das normas 

gerais que regulam o exercício das atividades administrativas. 

Parágrafo único. O controle da aplicação do dinheiro público, a 

fiscalização e supervisão dos Fundos Municipais e a guarda dos bens do Município 

serão feitos pelos órgãos dos Sistemas de Administração Financeira, de Controle 

Interno e de Gestão Patrimonial. 

 

Art. 9º As tarefas de controle, com o objetivo de melhorar a qualidade e a 

produtividade serão racionalizadas mediante revisão de processos e supressão de 

meios que se evidenciarem puramente formais ou cujo custo seja evidentemente 

superior ao benefício. 

 

Seção II 

Da Supervisão 

 

Art. 10 Os Secretários Municipais, Secretários-Executivos, Dirigentes de 

Autarquias e Fundações, Procurador-Geral e os Diretores são responsáveis perante 

o Prefeito Municipal, pela supervisão dos serviços dos respectivos órgãos da 
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Administração Direta e das entidades da Administração Indireta, enquadrados em sua 

área de competência. 

Parágrafo único. A supervisão a cargo dos Secretários Municipais é 

exercida por meio de orientação, coordenação, controle e avaliação das atividades 

dos órgãos subordinados ou vinculados e das entidades vinculadas ou 

supervisionadas. 

 

Art. 11 A supervisão será realizada a cargo dos Secretários Municipais, 

Secretários-Executivos, Dirigentes de Autarquias e Fundações e Procurador-Geral 

com o apoio dos órgãos que compõem as estruturas de suas Secretarias, e tem por 

objetivos, na área de sua respectiva competência: 

I - assegurar a observância das normas constitucionais e 

infraconstitucionais; 

II - promover a execução dos programas, projetos e ações de Governo; 

III - coordenar as atividades das entidades vinculadas ou supervisionadas 

e harmonizar a sua atuação com a dos demais órgãos e entidades; 

IV - avaliar o desempenho das entidades vinculadas ou supervisionadas; 

V - fiscalizar a aplicação e a utilização de recursos orçamentários e 

financeiros, valores e bens públicos; 

VI - acompanhar os custos globais dos programas, projetos e ações 

setoriais de Governo; 

VII - encaminhar aos setores próprios da Secretaria Municipal de 

Administração e Secretaria Municipal de Fazenda os elementos necessários à 

prestação de contas do exercício financeiro. 

 

Art. 12 No que se refere à Administração Indireta, a supervisão visa a 

assegurar: 

I - a realização dos objetivos fixados nos atos de institucionalização ou de 

constituição da entidade; 

II - a harmonia com a política e a programação do Governo no setor de 

atuação da entidade; 

III - a eficiência, a eficácia, a efetividade e a relevância administrativas; 

IV - a diminuição dos custos e das despesas operacionais; 

V - a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. 

 

Art. 13 A supervisão a que se refere o art. 11desta Lei Complementar será 

exercida mediante a adoção das seguintes medidas, sem prejuízo de outras 

necessárias: 

I - designação, pelos Secretários Municipais e demais autoridades 

superiores da Administração Indireta, quando estes não comparecerem, dos 

representantes do Governo Municipal; 

II - recebimento periódico de relatórios, boletins, balancetes e informações 

que permitam aos Secretários Municipais e demais autoridades superiores da 

Administração Indireta, acompanhar as atividades da entidade e a execução do 
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orçamento anual, da programação financeira e dos contratos de gestão aprovados 

pelo Governo; 

III - aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou por meio 

dos representantes; 

IV - fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação 

econômica, das despesas com recursos humanos e custeio da Administração Pública 

Municipal; 

V - fixação de critérios para a realização de gastos com publicidade, 

divulgação e relações públicas;  

VI - realização de avaliações e auditorias periódicas de desempenho. 

 

Art. 14 A entidade da Administração Indireta deverá estar habilitada a: 

I - prestar contas de sua gestão, na forma e nos prazos estabelecidos, ao 

Gabinete do Prefeito Municipal; 

II - apresentar os resultados de seus trabalhos, indicando suas causas e 

justificando as medidas postas em prática ou cuja adoção se impuser, no interesse do 

serviço público. 

 

Seção III 

Da Delegação de Competências ou Atribuições 

 

Art. 15 A delegação de competências ou de atribuições será utilizada como 

instrumento de descentralização administrativa, objetivando assegurar maior rapidez 

às decisões, situando-se na proximidade dos órgãos, fatos ou pessoas ou problemas 

a atender. 

 

Art. 16 É facultado ao Prefeito Municipal, aos Secretários Municipais, ao 

Procurador Geral do Município e as demais autoridades superiores da Administração 

Indireta, delegar competências ou atribuições a órgãos, dirigentes ou servidores 

subordinados, para a prática de atos administrativos em conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal. 

Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão o órgão ou 

autoridade delegada e as competências ou as atribuições, objeto da delegação. 

 

Seção IV 

Da Descentralização 

 

Art. 17 A execução das atividades da Administração Pública Municipal 

deverá ser, tanto quanto possível, descentralizada. 

 

Art. 18 A Administração Pública Municipal recorrerá, para a execução de 

obras e serviços, sempre que admissível e aconselhável, mediante contrato, 

concessão, permissão ou convênio, a órgãos ou entidades do setor público estadual 

e/ou federal ou a pessoas ou entidades do setor privado, de forma a alcançar melhor 



 

7 

rendimento, evitando novos encargos permanentes e a ampliação desnecessária do 

quadro de servidores. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 19 As atividades administrativas comuns a todos os órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal serão desenvolvidas e executadas sob a forma 

de sistemas. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração Municipal Direta 

e Indireta terão seu desempenho administrativo, financeiro e institucional avaliados 

permanentemente pelo Prefeito Municipal e pelos colegiados responsáveis, a partir 

das seguintes diretrizes: 

I - economia dos recursos; 

II - racionalização dos custos; 

III - desburocratização dos procedimentos; 

IV - efetividade das ações administrativas. 

 

Art. 20 Serão estruturadas, organizadas e operacionalizadas sob a forma 

de sistemas administrativos as seguintes atividades: 

I - Administração Financeira e de Receita; 

II - Controle Interno; 

III - Gestão de Materiais e Serviços; 

IV - Gestão Organizacional; 

V - Gestão de Pessoas; 

VI - Gestão de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica; 

VII - Planejamento e Orçamento; 

VIII - Serviços Jurídicos; 

IX - Gestão Patrimonial; 

X - Gestão Documental, Editoração e Publicação Oficial; 

XI - Coordenação e Articulação das Ações de Governo; 

XII - Atos do Processo Legislativo;  

XIII - Ouvidoria. 

Parágrafo único. Para atender ao Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo os sistemas referidos neste artigo atuarão de forma articulada. 

 

Art. 21 O dirigente do órgão central de cada sistema é responsável pelo fiel 

cumprimento das leis e regulamentos pertinentes, bem como pelo desempenho 

eficiente e coordenado do sistema, podendo estabelecer o alcance de resultados 

pelos órgãos setoriais e seccionais. 

 

Art. 22 As Autarquias e Fundações do Município ficam obrigadas a fornecer 

as informações gerenciais necessárias, sempre que houver solicitação do órgão 

central do sistema administrativo. 
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Art. 23 O Chefe do Poder Executivo poderá editar atos necessários sobre 

a estruturação, organização, implantação e operacionalização dos sistemas de que 

trata este Capítulo e, no caso em que a estrutura organizacional não disponha de 

cargo ou função específicos, sobre a definição do responsável pela execução das 

atividades inerentes a cada sistema. 

 

 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULOI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 24 O Poder Executivo é exercido e representado pelo Prefeito 

Municipal, com auxílio dosSecretários Municipais, considerados igualmente agentes 

políticos municipais, e dos Secretários-Executivos e Assessores diretos, por meio dos 

órgãos e unidades que compõem a estrutura administrativa municipal. 

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, além das atribuições que lhe forem 

conferidas por lei, auxiliará o Prefeito quando convocado para missões e atividades 

especiais. 

 

Art. 25 A estrutura administrativa municipal compreende: 

I - a Administração Direta, constituída pelo Gabinete do Prefeito, pela 

Procuradoria e pelas Secretarias Municipais, regulamentada por esta Lei 

Complementar; 

II - a Administração Indireta, integrada pelas autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos 

criados aos moldes da Lei Federal nº 11.107/2005, existentes ou que vierem a ser 

criadas no âmbito municipal. 

Parágrafo único. As organizações não governamentais ficam sujeitas à 

supervisão governamental e atuarão sob vinculação às Secretarias Municipais em 

cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade, conforme 

dispuser o ato autorizativo. 

 

Art. 26 A Administração Direta compreende os órgãos municipais 

encarregados da formulação da política de gestão pública e do ordenamento 

operacional das atividades da Administração Municipal, visando o desenvolvimento 

sustentável do Município, bem como a prestação de assessoramento direto ao Chefe 

do Poder Executivo no exercício das suas funções institucionais. 

 

Art. 27 A Administração Indireta compreende as entidades instituídas para 

complementar a atuação dos órgãos da Administração Direta ou aperfeiçoar sua ação 
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executiva no desempenho de atividades de interesse público, de cunho econômico, 

ambiental, tecnológico ou social. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ELEMENTAR E FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 

Art. 28 Ficam estabelecidos, na estrutura dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública Municipal Direta, os seguintes grupos de agentes políticos e 

cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, cujos 

níveis e valores de subsídio ou remuneração constam dos Anexos I e II desta Lei 

Complementar: 

I - Administração Superior: 

a) Chefia de Gabinete; 

b) Procuradoria-Geral do Município; 

c) Secretarias Municipais; 

d) Secretarias-Executivas; 

II – Diretivo: 

a) Diretorias; 

b) Diretoria de Unidade Educacional; 

c) Intendências de Bairros; 

III - Executivo: 

a) Gerências; 

b) Coordenações. 

IV - Apoio: 

a) Assessoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Município; 

b) Assessorias. 

 

Art. 29 A estrutura contida no art. 28 refere-se exclusivamente à 

Administração Direta do Município de Governador Celso Ramos, observado o 

seguinte: 

I - à Administração Superior são inerentes as atividades de planejamento, 

direção superior, organização, análise, acompanhamento e controle; compete a 

atuação no âmbito político estratégico, na ciência do Governo; dirigem as relações 

que orientam a atitude administrativa do Governo; articulação com outros órgãos e 

entidades públicas para o cumprimento de suas atribuições legais; 

II - às Diretorias são inerentes as atividades de direção, consultoria, 

supervisão, execução técnica dos programas e planejamento da execução das 

políticas públicas previamente elaboradas no plano de Governo, perante a 

Administração Superior; 

III - aos Diretores de Centros Municipais de Educação Infantil e Diretores 

de Escola são inerentes as atividades de direção, gestão e controle dos serviços 

públicos desenvolvidos nos Centros da Rede Municipal de Ensino; a avaliação 

funcional, capacitação e a motivação dos profissionais de educação; cumprimento da 

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2019/741_2019_lei_complementar.html#anexoI
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Legislação Escolar, da Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional, do Estatuto 

dos Servidores de Governador Celso Ramos e das Diretrizes do Conselho Municipal 

de Educação; 

IV - às Gerências são inerentes as atividades relacionadas à atuação no 

âmbito estratégico-tático, gerenciando, analisando, controlando, capacitando, 

desenvolvendo e acompanhando racionalmente os controles internos e externos das 

respectivas áreas de atuação; 

V – às Coordenações são inerentes as atividades de coordenação com os 

órgãos operacionais e setoriais da Administração Direta, o acompanhamento 

gerencial dos planos, dos programas e projetos desenvolvidos; 

VI - os Assessores são responsáveis pelo desempenho de cargo que, por 

sua especificidade, exige considerável conhecimento técnico; ou, quando para o 

desempenho do cargo, é exigida habilidade de condução de pessoas e 

responsabilidade nas ações e rotinas. 

Parágrafo único. As unidades da Administração Municipal desenvolverão 

políticas e serviços públicos relacionados as áreas da educação, de saúde, 

assistenciais, agrícolas, ambientais, empresariais, culturais, turísticas, esportivas, de 

lazer, de comunicação ou de infraestrutura, compreendidas na rede municipal. 

Art. 30 Integram, ainda, a estrutura da Administração Direta os Conselhos 

Municipais e Fundos, órgãos deliberativos, consultivos e de assessoramento, cujo 

funcionamento, atribuições, vinculação e composição são fixados em lei específica. 

§ 1º A instituição, a composição e o funcionamento dos Conselhos 

Municipais e Fundos, obedecidos as demais disposições legais, serão 

regulamentados por Decreto do Poder Executivo, sem ônus para o Município, 

cabendo aos órgãos nos quais estiver integrada a disponibilização, sempre que 

possível, de recursos materiais e humanos necessários às suas atividades. 

§2º A investidura dos membros dos Conselhos e Fundos Municipais será 

por Decreto, e as funções exercidas, consideradas de relevante interesse público, não 

tendo direito a qualquer espécie de remuneração ou indenização. 

Art. 31 Poderá o Chefe do Poder Executivo criar e regulamentar comissões 

avulsas ou vinculadas a órgãos e Conselhos para fins determinados, sem ônus para 

o Município, nem remuneração aos integrantes, ressalvadas disposições legais 

diversas. 

Art. 32 A Estrutura Administrativa Funcional do Município de Governador 

Celso Ramos, sob o comando do Chefe do Poder Executivo, é integrada pelas 

seguintes categorias de servidores: 

I - Servidores Comissionados, de livre nomeação e exoneração do Chefe 

do Poder Executivo, definidos nesta Lei Complementar para execução de atividades 

de direção, chefia ou assessoramento, nos termos do art. 37, inciso V da Constituição 

Federal; 

II - Servidores Efetivos integrantes do Quadro Funcional Permanente da 

Administração Direta e Indireta, definidos em lei própria. 

Parágrafo único.  São servidores efetivos integrantes do Quadro Funcional 

Permanente da Administração Direta e Indireta aqueles que ingressaram através de 
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concurso público, sendo lotados nas diversas Secretarias Municipais e órgãos, 

consoante a habilitação específica prevista em Lei e no respectivo edital do concurso. 

Art. 33 Para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público ou programas especiais, podem ser admitidos servidores em caráter 

temporário, regulamentada a contratação por Lei específica. 

 

 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE SUAS COMPETÊNCIAS 

 

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

Art. 34 A estrutura organizacional da Administração Pública Direta 

compreende: 

I - Gabinete do Prefeito, do qual fazem parte: 

a) Secretaria Geral de Gabinete; 

b) Secretaria Municipal de Governo; 

c) Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais; 

d) Controladoria Interna do Município; 

e) Ouvidoria Geral; 

f) Intendências dos Bairros; 

g) Junta de Serviço Militar; 

II - Gabinete do Vice-Prefeito; 

III –Procuradoria Geral do Município; 

IV - Secretaria Municipal da Administração  

V - Secretaria Municipal da Fazenda; 

VI - Secretaria Municipal da Receita; 

VII – Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária; 

VIII– Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura; 

IX – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer; 

X - Secretaria Municipal da Turismo e Eventos; 

XI - Secretaria Municipal da Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos; 

XII - Secretaria Municipal doDesenvolvimento Urbano e Mobilidade; 

XIII - Secretaria Municipal da Ação Social; 

XIV -Secretaria Municipal da Educação; 

XV - Secretaria Municipal da Saúde; 

XVI - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão do Trânsito. 

§ 1º A Estrutura Administrativa, seus cargos comissionados e suas 

respectivas remunerações, constituída pelos órgãos e entidades previstos nos incisos 

I a XVI do caput fica estruturada na forma dos Anexos I a XVIII, desta Lei 

Complementar. 

§ 2º Os órgãos de que tratam os incisos I a XVI do caputsubordinam-se ao 

Prefeito Municipal por autoridade integral. 
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§ 3º Os cargos comissionados têm seu valor remuneratório fixado nos 

termos do Anexo I, desta Lei Complementar.   

§ 4º O quantitativo de cargos comissionados da estrutura administrativa da 

Administração Direta do Município de Governador Celso Ramos estáfixado no Anexo 

II, desta Lei Complementar. 

§ 5º Os Conselhos Municipais e Fundos integram a Administração 

Municipal, nos termos do art. 30 desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO II 

DO GABINETE DO PREFEITO 

 

Seção I 

Da Secretaria Geral de Gabinete 

 

Art. 35 Compete a Secretaria Geral de Gabinete: 

I - prestar assistência ao Prefeito Municipal no desempenho de suas 

atribuições; 

II - organizar e dirigir os serviços de recepção, registro, guarda, estudo, 

controle, triagem e acompanhamento de documentos e processos do Gabinete, bem 

como serviços de digitação e reprografia; 

III - coordenar a agenda oficial, o cerimonial, o registro e publicação dos 

atos oficiais, a preparação dos despachos do Prefeito com as entidades 

representadas nos órgãos de consulta; 

IV - orientar, deliberar e coordenar as medidas relativas ao cumprimento 

dos prazos de pronunciamento, pereceres e informações a serem prestadas pelo 

Poder Executivo, as unidades internas da Administração Pública Municipal e órgãos 

de Controle Externo; 

V - realizar a transmissão e controle das ordens emanadas pelo Prefeito 

Municipal; 

VI - acompanhar o trâmite dos projetos de lei e outros expedientes 

remetidos à Câmara de Vereadores Municipal; 

VII - coordenar e acompanhar a elaboração e tramitação de projetos, 

visando a captação de recursos para o desenvolvimento de ações das Secretarias 

Municipais; 

VIII - examinar e analisar o conteúdo e a técnica legislativa de anteprojetos 

de lei, mensagens e demais documentos relativos ao processo legislativo que serão 

submetidos à apreciação da Câmara de Vereadores; 

IX - elaborar, consultando os órgãos da Administração Pública Municipal 

envolvidos no processo, as razões de veto do Prefeito Municipal, quando da sanção 

de leis; 

X - ordenar, controlar e encaminhar as respostas do Poder Executivo a 

pedidos de informações, requerimentos, moções e indicações oriundas do Poder 

Legislativo; 
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XI - exercer atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, demais leis 

municipais e regulamentos, com o apoio dos servidores titulares de cargos de 

provimento em comissão e dos de provimento efetivo, e desenvolver outras 

atribuições correlatas que forem designadas pelo Prefeito ou atribuídas mediante 

Decreto do Poder Executivo; 

XII - coordenar a elaboração do Plano Geral do Governo, e acompanhar a 

sua execução; 

XIII - apoiar a elaboração do Plano Plurianual, bem como acompanhar a 

elaboração do Orçamento Anual; 

XIV - apoiar as atividades de programação e acompanhamento 

orçamentário e avaliação dos resultados das Secretarias Municipais; 

XV- administrar as dependências do Gabinete do Prefeito; 

XVI - organizar as audiências do Prefeito Municipal, selecionando os 

pedidos, coligindo dados para a compreensão do histórico dos assuntos, análise e 

decisão final; 

XVII - administrar a agenda das atividades e programas oficiais do Prefeito 

Municipal, e tomar as providências por ele determinadas; 

XVIII – orientar e apoiar as atividades desempenhadas pela Secretaria-

Executiva a ela vinculada. 

§1º A Secretaria Geral de Gabinete será dirigida pelo Chefe de Gabinete, 

cargo de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo III, desta Lei 

Complementar. 

§ 2º O Chefe de Gabinete tem as mesmas prerrogativas, posição 

hierárquica e valor remuneratório de Secretário Municipal e reportar-se-á diretamente 

ao Prefeito Municipal para o desempenho de suas funções. 

Art. 36 A Secretaria Geral de Gabinete é composta das seguintes 

unidades: 

I - Assessoria de Gabinete;  

II - Assessoria de Projetos Especiais; 

III - Diretoria de Expediente e Legislação; 

IV - Secretaria Geral dos Conselhos Municipais. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Geral de Gabinete têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo III, desta Lei 

Complementar. 

Art. 37 Integra a Secretaria Geral de Gabinete a Secretaria-Executiva de 

Sistemas do Governo Eletrônico com as seguintes competências: 

I - planejar, administrar, monitorar e avaliar a política de gestão eletrônica 

e de tecnologia da informação, e a modernização, a padronização, a integração, a 

integridade, a segurança, a acessibilidade e a transparência de dados da 

Administração Pública Municipal; 

II - fazer cumprir a política de padronização de softwares; 

III - estabelecer e fazer cumprir a metodologia de vistoria, zeladoria e 

auditoria, visando ao uso correto dos equipamentos de informática; 
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IV - promover a divulgação das técnicas de sistematização e 

processamento de dados, objetivando lograr melhor comunicação e fluxo das 

informações; 

V - manter estatística dos serviços prestados; 

VI - especificar os equipamentos a serem adquiridos; 

VII – implantar as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD; 

VIII - provar e acompanhar, conjuntamente com as unidades envolvidas, a 

implantação de sistemas adquiridos pelo Município, considerando a política de uso e 

segurança dos recursos computacionais. 

Art. 38 A Secretaria-Executiva de Sistemas do Governo Eletrônico será 

dirigida pelo Secretário-Executivo, cargo de natureza comissionada, e é composta das 

seguintes unidades: 

I - Diretoria de Sistemas do Governo Eletrônico; 

II - Gerência de Redes. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados da Secretaria-Executiva de 

Sistemas do Governo Eletrônico têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo 

III, desta Lei Complementar. 

 

Seção II 

Da Secretaria Municipal de Governo 

 

Art. 39 Compete a Secretaria Municipal de Governo: 

I - subsidiar o Prefeito Municipal na integração dos munícipes na 

vida política-administrativa do Município, para melhor conhecer os anseios e 

necessidades da comunidade, direcionando de maneira precisa a sua ação; 

II - auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas atribuições legais e 

atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas, políticas, sociais, de 

cerimonial, de relações públicas, culturais, desportivas, de comunicação e divulgação; 

III - promover o desenvolvimento das relações entre o Poder Executivo e 

outros órgãos governamentais, administração empresarial e público em geral; 

IV - promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do 

Governo; 

V - coordenar atividades de relacionamento político-administrativo da 

Administração Municipal com os munícipes, entidades e associações de classe ou 

comunitária; 

VI - coordenar a implementação do planejamento estratégico municipal; 

VII - promover a integração e articulação dos órgãos municipais visando à 

eficiência dos programas e projetos; 

VIII - desenvolver e implementar instrumentos de acompanhamento e 

avaliação de resultados das ações do Governo Municipal; 

IX - promover a relação institucional entre o Poder Legislativo, Executivo e 

Judiciário a fim de dinamizar as relações entre as esferas dos Poderes Federal, 

Estadual e Municipal e com a Sociedade Civil Organizada e Segmentos Religiosos; 
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X - promover políticas de participação cidadã no município, de acordo com 

as necessidades básicas da municipalidade em consonância com as diretrizes de 

Governo, assegurando ao cidadão o direito de intervir na elaboração, implementação 

e monitoramento das políticas públicas; 

XI - propor e acompanhar a implementação de mecanismo de 

democratização da gestão nos diferentes órgãos da Administração Municipal; 

XII - incentivar, propor, acompanhar e articular a implementação de 

diferentes canais de interlocução do Governo com a sociedade civil em torno dos 

projetos de interesse da cidade; 

XIII - fomentar nos diversos órgãos municipais a prática da gestão 

democrática;  

XIV - promover a divulgação das atividades do Governo Municipal em 

conjunto com a Secretaria de Comunicação e Mídias Social; 

XV - avaliar os resultados alcançados pela atividade administrativa a partir 

de relatório de metas definidos com os respectivos Secretários Municipais; 

XVI - cuidar do contínuo relacionamento do Governo Municipal com as 

entidades sociais e representativas de classe, sindicatos, associações comunitárias e 

conselhos estabelecidos no Município; 

XVII - monitorar o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos 

institucionais sob sua responsabilidade, apresentando ao Prefeito Municipal as 

propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos compromissos 

assumidos com a população no Plano de Governo; 

XVIII - coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo e 

Eventos as medidas referentes às festividades e solenidades do Município. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Governoserá dirigida pelo 

Secretário Municipal de Governo, com atribuições fixadas no Anexo III, desta Lei 

Complementar. 

Art. 40 A Secretaria Municipal de Governo é composta da unidade 

Assessoria de Gabinete. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal de Governo têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo III, desta Lei 

Complementar. 

Art. 41 Integra a Secretaria Municipal de Governo a Secretaria-Executiva 

de Política Públicas com as seguintes competências: 

I – assessorar ao Poder Executivo Municipal nas ações de políticas 

públicas relativas à condição de vida da população negra e outros segmentos raciais 

e étnicos do Município de Governador Celso Ramos;  

II – desenvolver ações para implementação, direta ou em conjunto com as 

demais Secretarias Municipais e unidade da Administração Municipal, entidades da 

sociedade civil e empresas privadas, das Políticas Públicas de Promoção da 

Igualdade Racial, de proteção dos direitos de indivíduos, dos povos e comunidades 

tradicionais e dos grupos étnicos atingidos pela discriminação racial e pelas demais 

formas de intolerância; 
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III - assessorar ao Poder Executivo Municipal para fomentar ações de 

políticas públicas que visem à equidade de gênero, a eliminação de qualquer forma 

de discriminação e de violência contra a mulher, assegurando-lhe a plenitude de seus 

direitos, sua participação e integração no desenvolvimento econômico, social, político 

e cultural; 

IV - assessorar ao Poder Executivo Municipal nas ações de políticas 

públicas relativas à pessoa com deficiência do Município de Governador Celso 

Ramos; 

V – assessorar ao Poder Executivo Municipal para fomentar ações de 

políticas públicas que visem a promoção e a defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência, estimulando estudos, debates e a participação das organizações 

representativas na formulação das políticas, visando a assegurar a universalização 

dos direitos, a visibilidade e o protagonismo; 

VI – articular as ações governamentais entre os órgãos e as entidades 

governamentais e os diversos setores da sociedade, objetivando à necessária 

inclusão social das pessoas com deficiência, desenvolvendo projetos e programas 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência física, intelectual, 

auditiva, visual e múltipla; 

VII – desenvolver, executar e apoiar a programas, campanhas educativas 

e projetos relacionados a inclusão social de pessoas com deficiência física, intelectual, 

auditiva, visual e múltipla. 

 

Art. 42 A Secretaria-Executiva de Políticas Públicas será dirigida pelo 

Secretário-Executivo, cargo de natureza comissionada, e é composta da unidade 

Gerência de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, Mulher e Pessoa com 

Deficiência. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria-

Executiva de Políticas Públicas têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo III, 

desta Lei Complementar. 

 

Seção III 

Da Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais 

 

Art. 43 Compete a Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais: 

I - planejar, orientar e executar a política de comunicação social da 

Administração Municipal Direta, objetivando a uniformização dos conceitos e 

procedimentos de comunicação; 

II - coordenar e executar as atividades de comunicação social do Gabinete 

do Prefeito Municipal; 

III - apoiar e orientar as Secretarias Municipais nos serviços de imprensa, 

relações públicas, comunicação e informação relacionadas às atividades 

governamentais; 

IV - coordenar a contratação dos serviços terceirizados de pesquisas, 

assessoria de imprensa, publicidade e propaganda da Administração Municipal Direta; 
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V - dirigir as atividades de comunicação social dos órgãos e entidades 

públicas da Administração Municipal Direta; 

VI - coordenar as páginas eletrônicas dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública Municipal;  

VII - participar do planejamento, organização e coordenação das 

solenidades, cerimônias e recepções oficiais; 

VIII - promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal; 

IX - dirigir a produção de material gráfico e audiovisual do Poder Executivo; 

X - promover, por meio de órgãos públicos, associações, imprensa, 

agências e outros meios, a divulgação de projetos de interesse do Município; 

XI - coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os 

Secretários Municipais e demais autoridades da Administração Municipal Direta; 

XII - coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais com a 

aplicação dos símbolos municipais da Prefeitura Municipal de Governador Celso 

Ramos e todas as Secretarias e órgãos vinculados;  

XIII - coordenar, nos anos de eleição municipal, os procedimentos para 

cálculo e atribuição de limites de gastos publicitários aos integrantes do Poder 

Executivo, com vistas ao cumprimento da legislação eleitoral. 

 

Art. 44 A Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais é 

composta das seguintes unidades: 

I - Assessoria de Gabinete;  

II - Diretoria de Comunicação e Mídias Sociais; 

III - Gerência de Comunicação e Mídias Sociais. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal de Comunicação e Mídias Sociais têm suas atribuições fixadas nos termos 

do Anexo III, desta Lei Complementar. 

 

Seção III 

Da Controladoria Interna Municipal 

 

Art. 45 A Controladoria Interna Municipal é o órgão central do Sistema de 

Controle Interno, instituição de natureza permanente, essencial à Administração 

Pública Municipal, e possui as seguintes competências: 

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo, promover a sua integração operacional e orientar a expedição 

dos atos normativos sobre procedimentos de controle; 

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 

supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e o Poder Legislativo Municipal, 

prestando informações de sua competência, realizando atendimento às equipes 

técnicas, recebimento de diligências, tramitação de processos e apresentação dos 

recursos; 
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III - assessorar a Administração Direta e Indireta nos aspectos relacionados 

com o controle interno e externo e, em situações específicas, quanto à legalidade dos 

atos de gestão; 

IV - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 

interno adotados pelas unidades executoras do Sistema, através da atividade de 

auditoria interna; 

V - realizar auditorias específicas nas unidades da Administração Direta e 

Indireta, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos recebidos através 

de convênios, e, em entidades de direito privado, voltadas a aferir a regularidade na 

aplicação de recursos transferidos pelo Município de Governador Celso Ramos; 

VI - realizar auditorias específicas sobre o cumprimento de contratos 

firmados pelo Município, na qualidade de contratante e sobre os permissionários e 

concessionários de serviços públicos; 

VII - avaliar, em nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e 

metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 

Orçamento Anual do Município e na execução dos programas do Governo e dos 

orçamentos do Município, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentaria; 

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 

constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do 

ensino e com despesas na área de saúde; 

IX - exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais e 

sobre a observância aos limites e condições impostas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

X - efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos 

totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos da legislação 

competente; 

XI - manifestar-se, em caráter excepcional e quando solicitado pela 

Administração Direta e Indireta, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município, 

acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou 

inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros 

instrumentos congêneres; 

XII - orientar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a 

legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à 

eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como, na aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; 

XIII - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno 

da despesa total com pessoal aos limites legais; 

XIV - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a 

recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos 

limites legais; 

XV - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, 

tendo em vista as restrições constitucionais e demais legislações competentes; 
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XVI - exercer o acompanhamento sobre a elaboração e divulgação dos 

instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao 

Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de 

tais documentos; 

XVII - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração 

do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento anual do 

Município; 

XVIII - verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução 

do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento; 

XIX - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos programas do Governo e dos orçamentos do Município, acompanhando 

e fiscalizando a execução orçamentaria; 

XX - comprovar a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da 

receita ou a realização da despesa, o surgimento ou a extinção de direitos e 

obrigações e a movimentação do patrimônio em geral; 

XXI - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a 

economicidade e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos 

e entidades da Administração Pública Municipal, bem como em relação a aplicação 

de recursos públicos por entidades de direito privado; 

XXII - acompanhar os atos de composição e atuação das comissões de 

licitações; 

XXIII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento 

eletrônico de dados em todas as atividades da Administração Pública Municipal, com 

o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das 

informações; 

XXIV - instituir e manter sistema de informações para o exercício das 

atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município; 

XXV - alertar a autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, indicando formalmente as ações destinadas a apurar os 

atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem ou não 

em prejuízo ao erário; praticados por agentes públicos, ou quando não forem 

prestadas as contas ou, ainda, se ocorrer desvio de bens ou valores públicos, 

assegurando-lhes sempre a oportunidade do contraditório e da ampla defesa; 

XXVI - dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de 

irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração Direta e 

Indireta não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades 

e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário; 

XXVII - emitir relatório, com parecer, sobre os processos de Tomadas de 

Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, 

inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XXVIII - propor ao Prefeito Municipal e coordenar as sindicâncias, 

processos administrativos, administrativos disciplinares, de responsabilização, 
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tomada de contas especiais, nos casos da prática de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico de que resulte danos ao erário; 

XXIX - coordenar procedimentos de correição de todos os órgãos/entidades 

da Administração Direta e Indireta; 

XXX - proporcionar maior transparência das ações do Poder Público 

municipal atendendo os dispositivos da Lei que regula o acesso a informações; 

XXXI - divulgar suas ações em relatórios posteriormente enviados ao 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

XXXII - emitir pareceres em processos de admissão de servidores, 

aposentadorias e pensões por morte, para verificação de regularidade; 

XXXIII - acompanhar a elaboração de editais de concurso público e/ou 

processo seletivo, realizados pela Administração Pública Municipal; 

XXXIV - otimizar as rotinas administrativas, incluindo procedimentos de 

controles preventivos; 

XXXV - requisitar das autoridades municipais competentes, certidões, 

informações e diligências necessárias ao desempenho de suas atribuições 

institucionais; 

XXXVI - fazer recomendações aos órgãos da Administração Pública 

Municipal para maior celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos; 

XXXVII - elaborar Instruções Normativas, disciplinadoras das atividades 

vinculadas a Controladoria Interna; 

XXXVIII - fiscalizar o trabalho dos Conselhos Municipais, na forma prevista 

no regulamento de cada unidade; 

XXXIX - assinar o relatório de gestão fiscal; 

XL - elaborar relatório sobre as contas anuais de governo para 

encaminhamento junto com o Balanço Consolidado ao Tribunal de Contas; 

XLI - acompanhar o cumprimento das normas de controle na execução dos 

atos da administração; 

XLII - emitir parecer nos processos de prestação de contas de recursos 

antecipados; 

XLIII - elaborar relatório bimestral de Controle Interno para envio de forma 

tempestiva ao Tribunal de Contas; 

XLIV - apoiar o controle externo na sua missão Institucional; 

XLV - atender ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina nas solicitações por estes formuladas, quando do exercício do controle 

externo por eles desenvolvidos; 

XLVI - diligenciar quanto a prestação de contas relativas a repasses 

recebidas a título de contratas, convênios e outros congêneres, avocando a si a 

responsabilidade de encaminhá-las, em tempo hábil a quem de direito; 

XLVII - exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como 

dos direitos e haveres do Município. 

§1º Os órgãos, entidades e servidores municipais deverão atender, em 

caráter prioritário, às demandas da Controladoria Interna Municipal, ficando esta, 
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ainda, autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal e de infraestrutura de outros 

órgãos municipais para a consecução das suas atribuições. 

§2º Os servidores municipais devem acatar as requisições da Controladoria 

Interna Municipal, salvo motivo de força maior, sem prejuízo da responsabilidade civil 

ou criminal.  

§3º O não atendimento dos servidores municipais as requisições da 

Controladoria Interna Municipal os sujeitarão às sanções disciplinares previstas no 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Governador Celso Ramos. 

§4º A atuação da Controladoria Interna Municipal abrangerá a 

Administração Direta e Indireta, os fundos especiais e outras entidades públicas ou 

privadas que receberem e aplicarem recursos públicos municipais. 

 

Art. 46 A Controladoria Interna Municipal será dirigida peloControlador 

Interno, cargo de natureza efetiva, com as atribuições, jornada, habilitação para 

ingresso e valor inicial do cargo fixado na Lei Complementar nº 1.548/2022. 

 

Art. 47 A Controladoria Interna Municipal é composta das seguintes 

unidades: 

I – Diretoria de Administração e Procedimentos; 

II – Assessoria de Procedimentos Legais; 

III - Assessoria de Procedimentos Contábeis. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Controladoria 

Interna Municipal têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo III, desta Lei 

Complementar. 

 

Seção IV 

Da Ouvidoria Geral 

 

Art. 48 A Ouvidoria Geral é órgão independente e autônomo sem qualquer 

ingerência político-partidária, o qual visa garantir os direitos dos cidadãos usuários do 

serviço público municipal, e tem como competência: 

I - gerenciar a análise e o encaminhamento das solicitações, sugestões, 

críticas e reclamações ao órgão competente para providências cabíveis, tendo por 

objetivo assegurar qualidade, agilidade, presteza, satisfação, respeito e atenção 

integral ao cidadão; 

II - examinar denúncias e representações recebidas sobre atos 

considerados ilegais, arbitrarias, desonestos, ou que contrariem o interesse público, 

por ação ou omissão, de servidores públicos do Município, agentes políticos, ou por 

pessoas, físicas ou jurídicas, que exerçam as funções paraestatais e de prestações 

de serviços, mantidas com recursos públicos, encaminhando-as, conforme a matéria, 

às unidades competente, para a adoção das medidas cabíveis, sob pena de 

responsabilidade solidária; 

III - orientar e esclarecer a população sobre os seus direitos; 
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IV - contribuir com a disseminação da participação popular no 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos; 

V - receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações, denúncias, 

elogios e pedidos de informação sobre as atividades do Poder Executivo Municipal; 

VI - diligenciar junto as unidades administrativas competentes, para que 

estas prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações 

mencionadas no inciso II; 

VII - manter o cidadão informado e atualizado sobre o andamento de seu 

pedido, serviços e obras realizadas, até sua resolução, de modo a zelar pelo 

atendimento integral, digno, ético, transparente e eficaz; 

VIII - valorizar e respeitar o cidadão em todos os momentos, mantendo 

sigilo absoluto sobre o atendimento e dados pessoais, sob pena de aplicação de 

penalidades;  

IX - identificar as necessidades do cidadão e buscar soluções para as 

questões por ele levantadas, visando o aprimoramento no atendimento do serviço 

público e na prestação de serviços, de forma a garantir o direito ao exercício da 

cidadania; 

X - coordenar a promoção do atendimento e atenção ao cidadão, inclusive 

através de mobilização coletiva junto às comunidades locais;  

XI - propor a adoção de medidas para correção e a prevenção de falhas e 

omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público; 

XII - sugerir a expedição de atos normativos e de orientações, visando 

corrigir situações de inadequada prestação de serviços públicos; 

XIII - promover a capacitação e treinamento relacionados às atividades de 

ouvidoria e de acesso à informação; 

Parágrafo único. A Ouvidoria Geral será dirigida pelo Ouvidor Geral, cargo 

de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo III, desta Lei 

Complementar. 

 

Art. 49 A Ouvidoria Geral é composta da unidade Gerência de Atendimento 

ao Público e Interlocução Social. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Ouvidoria 

Geraltêm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo III, desta Lei Complementar. 

 

Art. 50 São deveres da Ouvidoria Geral e de todos os servidores que 

exercem funções no órgão: 

I - atender com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer discriminação 

ou pré-julgamento; 

II - agir com integridade, imparcialidade, bom senso e justiça; 

III - dar sempre ao cidadão uma resposta à manifestação apresentada, no 

menor prazo possível, com clareza e objetividade, respeitando a Lei nº 12.527/2011 

(Lei de Acesso à Informação); 

IV - resguardar o sigilo das Informações. 
 



 

23 

Seção V 

Das Intendências de Bairros 

 

Art. 51 As Intendências de Bairros são unidades de natureza autônoma, 

que visam garantir os direitos dos cidadãos usuários do serviço público, no âmbito de 

sua circunscrição. 

Parágrafo único. Ficam criadas na estrutura administrativa do Município 

de Governador Celso Ramos as seguintes Intendências de Bairros: 

I – Intendência dos Bairros de Armação da Piedade, Camboa, Fazenda da 

Armação, Costeira da Armação e Caieira; 

II - Intendência dos Bairros de Areias de Baixo, Areias do Meio, Areias de 

Cima e Jordão; 

III - Intendência dos Bairros de Ganchos de Fora e Palmas. 

 

Art. 52 Cada Intendência de Bairro será dirigida por um Intendente de 

Serviços Públicos, cargo de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo 

III, desta Lei Complementar. 

 

Art. 53 Compete as Intendências de Bairro: 

I - organizar e orientar a execução das atribuições e serviços previstos para 

o seu conjunto de bairros de acordo com a legislação vigente e com as diretrizes 

programáticas definidas pelo Prefeito Municipal; 

II - promover a conservação e o zelo do patrimônio do Município sob sua 

responsabilidade, através de ações junto a comunidade; 

III – promover a coordenação e supervisão dos serviços municipais em sua 

circunscrição; 

IV - promover medidas convenientes para melhorias do local e dos serviços 

destinados à comunidade;  

V - supervisionar e controlar a execução de outros serviços de utilidade 

pública ao encargo do Município, tais como serviço telefônico, de correio, iluminação 

pública, fornecimento de água e outros correlatos que forem criados, concedidos ou 

permitidos pela Prefeitura; 

VI - promover a elaboração e a execução de projetos de melhorias das 

condições de vida, com a participação da comunidade; 

VII - promover a locação dos recursos indispensáveis à boa qualidade de 

vida sua circunscrição sob sua responsabilidade; 

VIII - promover o levantamento da demanda de obras e serviços para o 

conjunto de bairros sob sua responsabilidade. 

 

Seção VI 

Da Junta de Serviço Militar 

 

Art. 54 A Junta de Serviço Militar - JSM tem asatribuições fixadas na Lei 

Federal nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 e sua regulamentação constante no 
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Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1996, bem como as instituições reguladoras 

do funcionamento dos órgãos de execução do serviço militar em tempo de paz, 

aprovadas pela Portaria nº 18/DGP, de 24 de março de 1986, diretamente 

subordinada ao Gabinete do Prefeito Municipal. 

§1º Preside a Junta de Serviço Militar o Prefeito Municipal. 

§2º Os trabalhos da Junta de Serviço Militar no Município de Governador 

Celso Ramos serão coordenados pelo Secretário da Junta de Serviço Militar, cargo 

de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo III, desta Lei 

Complementar. 

§3º A designação e a substituição do Secretário da Junta de Serviço Militar 

se dão de acordo com o previsto nas Instituições Reguladores do Funcionamento do 

Órgão de Execução do Serviço Militar em Tempo de Paz. 

§4º O Prefeito Municipal comunicará, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, as razões da exoneração ou demissão do Secretário da Junta de Serviço 

Militar, ao comandante da Região Militar à qual pertence o Município de Governador 

Celso Ramos, indicando o nome do substituto. 

§5º Nos afastamentos eventuais do Secretário da Junta de Serviço Militar, 

não superiores a 30 (trinta) dias, o Presidente poderá substituí-lo por outro servidor. 

§6º Preferencialmente a Junta de Serviço Militar deve funcionar no mesmo 

horário determinado para o expediente das demais repartições públicas do Governo 

Municipal e deverá ter sua Secretaria Geral instalada em local de fácil acesso. 

§7º É imprescindível que a Junta de Serviço Militar não interrompa suas 

atividades dentro do prazo do período de alistamento. 

 

Art. 55 Ao Presidente da Junta de Serviço Militar compete: 

I - prestar juramento perante a bandeira nacional e assinar o termo de 

posse ao assumir a presidência; 

II - presidir as solenidades de entrega do certificado de dispensa de 

incorporação; 

III - designar o servidor efetivo que realizará os serviços de secretaria da 

JSM; 

IV - autorizar e apoiar o deslocamento do Secretário Geral da SMJ para a 

sede da Delegacia do Serviço Militar – Del SM, quando solicitado pelo Delegado ou 

pelo Chefe da Circunscrição do Serviço Militar - CSM; 

V - informar à CSM, por intermédio da Del SM, os atos de dispensa de 

secretário da JSM; 

VI - indicar à CSM, por intermédio da Del SM, o nome do candidato a 

Secretário Geral da SMJ; 

VII - dar posse ao Secretário Geral da SMJ após publicação em boletim 

interno regional; 

VIII - prover a JSM de todo material necessário ao seu bom desempenho. 

 

CAPÍTULO III 

GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL 



 

25 

 

Art. 56 Ao Gabinete do Vice-Prefeito Municipal compete assistir ao seu 

titular no desempenho das atribuições legais e constitucionais que lhe são inerentes, 

bem como nas missões especiais que lhe forem confiadas. 

§ 1º O Gabinete do Vice-Prefeito Municipal terá estruturas financeira e 

organizacional próprias e será dirigido pelo Assessor-Executivo de Gabinete, cargo 

de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo IV, desta Lei 

Complementar. 

§ 2º O Assessor-Executivo de Gabinete reportar-se-á diretamente ao Vice-

Prefeito Municipal para o desempenho de suas funções. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Art. 57 A Procuradoria Geral do Município é órgão central do Sistema de 

Serviços Jurídicos que representa o Município judicial e extrajudicialmente e 

assessora o Prefeito Municipal, na tomada de decisões que envolvam aspectos legais 

e paralegais. 

§1º O Procurador-Geral do Município, é o chefe da advocacia do Município, 

cargo de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo V e remuneração 

fixada no Anexo I, desta Lei Complementar. 

§ 2º O Procurador-Geral do Município tem as mesmas prerrogativas, 

posição hierárquica e valor remuneratório de Secretário Municipal e reportar-se-á 

diretamente ao Prefeito Municipal para o desempenho de suas funções. 

§ 3º As atividades de consultoria jurídica das Secretarias Municipais serão 

desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Município. 

§ 4º O Procurador-Geral do Município será tecnicamente apoiado por 

Assessores Jurídicos, quetêm suas atribuições e número de vagas fixadas nos termos 

do Anexo V e remuneração fixada no Anexo I, desta Lei Complementar. 

 

Art. 58 Compete à Procuradoria Geral do Município: 

I - promover a representação do Município, dos órgãos da Administração 

Direta do Poder Executivo Municipal, judicial e extrajudicialmente, em qualquer juízo 

ou tribunal, atuando nos feitos em que ele tenha interesse, inclusive em matéria 

tributária e fiscal; 

II - gerir os serviços jurídicos da Administração Pública Municipal Direta e 

Indireta; 

III - exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento ao Prefeito 

e à Administração Pública Municipal Direta; 

IV - pronunciar-se sobre a legalidade dos atos da Administração Pública 

Municipal; 

V - propor orientação jurídico-normativa para a Administração Pública, 

Direta e Indireta; 
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VI - promover a cobrança judicial da dívida ativa do Município, de forma 

articulada com a Secretaria Municipal de Receita; 

VII - promover a unificação de jurisprudência administrativa do Município;  

VIII - representar os interesses dos órgãos da Administração Direta do 

Poder Executivo Municipal perante os Tribunais de Contas do Estado e da União; 

IX - assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários 

Municipais e demais titulares de órgãos da Administração Direta na elaboração de 

Informações em Mandado de Segurança, nos quais as autoridades sejam apontadas 

como coatoras; 

X - prestar assessoramento em Processos Administrativos e Disciplinares; 

XI - elaborar parecer aos projetos de lei e atos normativos de competência 

do Executivo, do Prefeito, assessorando os Secretários Municipais no desempenho 

da competência para expedição de tais atos;  

XII - avocar o exame de qualquer processo, administrativo ou judicial, em 

que haja interesse de órgão da Administração Municipal. 

XIII - requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, 

os elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições. 

 

Art. 59 A Procuradoria Geral do Município é composta das seguintes 

unidades: 

I - Diretoria de Administração e Procedimentos; 

II - Diretoria de Contencioso Judicial e Administrativo; 

III - Gerência de Execução da Dívida Ativa. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Procuradoria 

Geral do Município têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo V, desta Lei 

Complementar. 

 

CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 60 Compete a Secretaria Municipal daAdministração: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular: 

a) políticas públicas de gestão de pessoas compreendendo recrutamento, 

seleção, admissão, alocação, remanejamento e exoneração de servidores da 

Administração Direta e a gestão do plano de carreiras, a execução da avaliação de 

desempenho e a implementação da política salarial; 

b) gestão de licitações e contratos; 

c) gestão patrimonial e da frota; 

d) gestão da iluminação pública; 

e) gestão dos serviços de captação de recursos; 

f) a organização da administrativa geral dos serviços públicos e seus fluxos, 

seus meios físicos e documentais; 
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g) ações para garantir a prestação de serviços municipais relativos à sua 

área de competência de acordo com as diretrizes do programa de Governo; 

II - o planejamento, a organização e a supervisão dos serviços técnicos 

administrativos de sua competência; 

III - a elaboração da folha de pagamento e o controle dos atos formais de 

pessoal; 

IV - a gestão e manutenção do cadastro de recursos humanos da 

Administração Direta e, se for o caso, da Administração Indireta; 

V - os serviços de assistência social ao servidor, de perícias médicas, de 

higiene e de segurança do trabalho; 

VI - a gestão das relações do Município com associações de servidores e 

sindicatos; 

VII - o planejamento operacional dos serviços gerais de guarda, controle e 

distribuição de materiais; 

VIII - o aproveitamento ou alienação de materiais inservíveis e a 

administração, controle e manutenção do patrimônio mobiliário e imobiliário do 

Município; 

IX - a administração de arquivo, protocolo, limpeza, segurança, reprografia 

e meios de comunicação dos servidores; 

X - a administração dos meios de transporte interno da Prefeitura Municipal, 

compreendendo operação, controle e manutenção da frota de veículos vinculada à 

respectiva Secretaria, bem como a normatização do controle, manutenção e uso da 

concernente frota; 

XI - a administração e controle da ocupação física dos prédios de uso do 

Município, bem como o controle dos contratos de locação para instalação de unidades 

de serviços; 

XII - a guarda e vigilância dos referidos prédios e dos prédios municipais; 

XIII - a administração e controle dos contratos de prestação de serviços 

relativos a sua área de atividade e assessoramento aos demais órgãos, na área de 

sua competência; 

XIV - desenvolver e acompanhar as metas, ações e objetivos do 

Planejamento Estratégico que estejam relacionados à Secretaria Municipal da 

Administração; 

XV - coordenar, com os órgãos operacionais e setoriais da Administração 

Direta e Indireta da Administração Municipal, o acompanhamento gerencial dos 

planos, dos programas e projetos desenvolvidos. 

 

Art. 61 A Secretaria Municipal da Administração é composta pelas 

seguintes unidades: 

I –Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Captação de Recursos que é integrada pela: 

a) Gerência de Execução e Prestação de Contas de Convênios; 

III - Diretoria de Administração Geral que é integrada pela: 

a) Gerência de Arquivo e Documentação; 
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b) Gerência de Serviços Gerais; 

c) Gerência de Almoxarifado; 

IV – Diretoria de Patrimônio; 

V - Diretoria de Licitações, Contratos e Compras que é integrada pela: 

a) Gerência de Gestão de Compras e Contratos;  

VI - Diretoria de Gestão de Recursos Humanos, que é integrada pela: 

a) Gerência de Saúde Ocupacional; 

b) Gerência de Gestão da Folha de Pagamento; 

c) Gerência de Cadastro e Informações Funcionais; 

VI – Diretoria de Planejamento e Capacitação de Recursos Humanos. 

§ 1º As Diretoria de Licitações, Contratos e Compras e Diretoria de Gestão 

de Recursos Humanos serão tecnicamente apoiadas por um Assessor de 

Procedimentos Legais de Recursos Humanos e Licitações. 

§ 2º Os cargos comissionados que integram a Secretaria Municipal da 

Administração têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo VI, desta Lei 

Complementar. 

 

Art. 62 Integra a Secretaria Municipal da Administração a Secretaria-

Executiva de Logística com as seguintes competências: 

I - gerir, planejar, administrar, coordenar, supervisionar e avaliar as 

atividades e a execução das medidas que visem a assegurar o pleno desenvolvimento 

das atividades relacionadas à administração dos serviços de iluminação pública e da 

gestão da frota municipal;  

II - emitir pareceres técnicos e administrativos no âmbito de atribuição da 

Secretaria-Executiva; 

III - propor normas e instruções relativas à logística de distribuição e 

recolhimento de bens, gestão de documentos relacionados a iluminação pública e de 

gestão da frota municipal, fiscalizando o seu cumprimento; 

IV - elaborar em conjunto com as unidades subordinadas, estudos, 

especificações, instruções e procedimentos a serem aplicados, visando à otimização 

das atividades desenvolvidas nas áreas de iluminação pública e da gestão da frota 

municipal; 

V - manter e controlar os estoques de bens permanentes e de consumo 

indispensáveis a realização das atividades da Secretaria-Executiva;  

VI - realizar a gestão do acervo de documentos e providenciar a logística 

reversa de materiais junto aos fornecedores conforme previsto em contrato, convênio 

ou registro de preços;  

VII - elaborar rotinas de trabalho que visem o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento das atividades relacionadas dos serviços de iluminação pública e da 

gestão da frota municipal. 

 

Art. 63 A Secretaria-Executiva de Logística será dirigida pelo Secretário-

Executivo, cargo de natureza comissionada, e é compostadas seguintes unidades: 

I – Diretoria de Gestão de Iluminação Pública que é integrada pelas: 



 

29 

a) Gerência de Monitoramento de Serviços de Iluminação Pública em 

Espaços Públicos; 

b) Gerência de Eficientização Energética; 

II - Diretoria de Frota que é integrada pelas: 

a) Gerência de Controle e Abastecimento de Frota; 

b) Gerência de Manutenção de Frota. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria-

Executiva de Logística têm suas atribuiçõesfixadas nos termos do Anexo VI, desta Lei 

Complementar. 

 

CAPÍTULO VI 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 

Art. 64 Compete a Secretaria Municipal da Fazenda: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular a política financeira do Município; 

II - coordenar, em articulação com todas as unidades do Governo 

Municipal, a elaboração, acompanhamento e execução do Plano Plurianual (PPA), Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumentos do 

Sistema de Planejamento Público Brasileiro; 

III - promover a elaboração, acompanhar e rever a programação financeira 

de acordo com o calendário fiscal do Município; 

IV – promovera preparação e apresentação das prestações de contas do 

Município junto aos órgãos de controle externo, emitindo balancetes, balanços e 

relatórios contábeis e financeiros; 

V – o recebimento, guarda e movimentação de valores; 

VI – a execução da administração financeira do Município; 

VII - definir as prioridades financeiras do Município; 

VIII - propor e apoiar as ações voltadas ao desenvolvimento de um 

processo contínuo e permanente de modernização administrativa, visando a 

integração, racionalização e eficiência das rotinas, métodos e processos de trabalho, 

no âmbito da Administração Municipal, contribuindo para a melhoria dos serviços 

públicos; 

IX - a elaboração do Planejamento Anual do Município; 

X - estabelecer diretrizes, a sistemática de elaboração e execução de 

planos, programas e projetos governamentais, bem como sua adequação às 

prioridades estabelecidas pelo Município; 

XI - coordenar, compartilhar e avalizar a alocação de recursos 

orçamentários necessários ao cumprimento dos objetivos e metas governamentais; 

XII – a definição das prioridades relativas à liberação dos recursos 

financeiros com o objetivo de elaboração da programação financeira de desembolso, 

de forma articulada com as demais Secretarias Municipais; 

XIII – o desenvolvimento das atividades relacionadas com: 

a) administração financeira; 
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b) despesa e dívida pública; 

c) supervisão, coordenação e acompanhamento do desempenho das 

entidades financeiras do Município; 

XIV – a administração dos encargos gerais do Município; 

XV – a definição dos prazos, critérios e procedimentos para os fechamentos 

contábeis necessários à elaboração dos balancetes mensais e à consolidação do 

balanço geral do Município; 

XVI – a elaboração dos relatórios mensais que permitam acompanhar o 

cumprimento dos gastos mínimos com ações e serviços públicos de saúde, 

manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, remuneração dos profissionais 

do magistério em efetivo exercício, gasto anual com recursos do FUNDEB e limites 

de gastos com pessoal em relação a receita corrente líquida; 

XVII - nos atos de geração de despesa e renúncia de receita previstos na 

LC n° 101/2000, elaborar, tempestivamente, o procedimento administrativo de 

estimativa do impacto orçamentário e financeiro; 

XVIII – o controle das fontes de recursos a serem utilizadas para abertura 

de créditos suplementares e especiais: excesso de arrecadação, superávit financeiro, 

operações de crédito, anulação parcial ou total de dotações e recursos decorrentes 

de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA; 

XIX – a manutenção atualizada da matriz com as contas de receitas e 

respectivas fontes de recursos, conforme ementário da receita aprovado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN; 

XX - a elaboração do desdobramento da receita prevista na Lei 

Orçamentária Anual em metas bimestrais de arrecadação, por fontes de recursos, e 

avaliação bimestral do seu cumprimento para, se for o caso, adoção do mecanismo 

de limitação de empenho e transferência financeira com recursos das fontes cujas 

metas não foram alcançadas; 

XXI - a elaboração da programação financeira e do cronograma de 

execução mensal de desembolso de cada uma das unidades gestoras; 

XXII - a elaboração do desdobramento das metas fiscais, físicas e 

financeiras constantes da LDO, em metas quadrimestrais para avaliação e 

demonstração nas audiências públicas a serem realizadas na comissão de orçamento 

e finanças da câmara nos meses de maio, setembro e fevereiro; 

XXIII - no empenho e pagamento da despesa pública observar a sua fonte 

de financiamento constante da LOA, de forma que a aplicação das receitas observe a 

sua vinculação legal; 

XXIV – o controle, no último ano do mandato, do limite de gastos com 

publicidade e propaganda institucional, previsto no art. 73, inciso VIII, da Lei Federal 

n° 9.504/2007; 

XXV – o controle da inscrição de despesas não processadas em restos a 

pagar, observando o limite das disponibilidades de caixa nas fontes de recursos 

correspondentes; 

XXVI – o encaminhamento para disponibilização no site do Município, para 

acesso público, o RREO, RGF, Lei e peças do PPA, LDO, LOA, balanço consolidado 
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e das unidades gestoras, relatório de instrução e parecer do TCE sobre as contas de 

Governo. 

 

Art. 65 A Secretaria Municipal da Fazenda é composta pelas 

seguintesunidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Contabilidade e Orçamento, que é integrada pela: 

a) Gerência de Contabilidade e Orçamento; 

III - Diretoria de Tesouraria, que é integrada pela: 

a) Gerência de Tesouraria. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal da Fazenda têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo VII, desta Lei 

Complementar. 

 

CAPÍTULO VII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 

 

Art. 66 Compete a Secretaria Municipal da Receita: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular a política tributária do Município; 

II - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as 

atividades de administração tributária municipal, em especial as atividades de 

tributação, fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação, recolhimento e controle 

dos tributos, transferências e contribuições administrados pela Secretaria Municipal 

da Receita; 

III - propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e a consolidação 

da legislação tributária municipal; 

IV - promover atividades de integração, entre o fisco e o contribuinte, e de 

educação tributária, bem como preparar e propor a divulgação de informações 

tributárias; 

V - realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o controle das 

receitas sob sua administração, para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária 

do Município; 

VI - planejar, programar, executar, controlar e avaliar as atividades de 

pesquisa e investigação, em especial nos crimes contra a ordem tributária;  

VII - planejar os serviços de lançamento, inscrição, cadastramento, 

arrecadação extrajudicial e fiscalização de créditos municipais tributários inclusive os 

já transferidos para a Dívida Ativa e determinar as modificações que se fizerem 

necessárias para melhorar e racionalizar o sistema; 

VIII - propor ao Prefeito, quando for o caso, as providências que visem 

aumentar a Receita ou reduzir despesas; 

IX - fazer divulgar no órgão oficial do Município os montantes de cada um 

dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária 

entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio; 
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X - propor e apoiar as ações voltadas ao desenvolvimento de um processo 

contínuo e permanente de modernização administrativa, visando a integração, 

racionalização e eficiência das rotinas, métodos e processos de trabalho, no âmbito 

da Administração Municipal, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos; 

XI - estabelecer diretrizes, a sistemática de elaboração e execução de 

planos, programas e projetos governamentais, bem como sua adequação às 

prioridades estabelecidas pelo Município; 

XII - apoiar e orientar as Secretarias Municipais e demais dirigentes nas 

atividades referentes à administração tributária nas respectivas áreas de atuação. 

 

Art. 67 A Secretaria Municipal da Receita é composta pelas 

seguintesunidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria do Sistema de Gestão da Receita, que é integrada pela: 

a) Gerência de Cadastro de Tributos Imobiliário;  

b) Gerência de Cadastro de Tributos Mobiliário; 

c) Gerência de Atendimento ao Cidadão; 

III - Diretoria de Fiscalização de Tributos, que é integrada pela: 

a) Gerência de Arrecadação e Dívida Ativa. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal daReceita têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo VIII, desta Lei 

Complementar. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

Art. 68 Compete a Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária: 

I - promover o desenvolvimento rural do Município, planejando e gerindo 

programas voltados para a agricultura e pecuária, próprios e em parcerias com órgãos 

estaduais, organizações da sociedade civil, produtores; 

II - planejar, operacionalizar e executar a política de desenvolvimento 

agrícola e da pecuária no Município; 

III - executar a política de desenvolvimento sustentável das atividades de 

agricultura e pecuárias no Município; 

IV - manter e executar obras de infraestrutura rural nos termos e nos limites 

das políticas municipais para a zona rural do Município; 

V - promover serviços e ações de extensão rural, de assistência técnica 

especializada e de promoção do associativismo rural; 

VI - promover o desenvolvimento de programas educacionais de 

sensibilização e conscientização de comunidades e de grupos sociais específicos com 

relação ao desenvolvimento rural; 
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VII - promover o desenvolvimento econômico do Município, através do 

fomento de atividades nas áreas da agricultura, pecuária e meio ambiente; 

VIII - promover a execução de programas e projetos de desenvolvimento 

rural, cooperativismo e associativismo; 

IX - apoiar o produtor rural nas áreas de defesa sanitária vegetal e animal, 

assistência técnica e extensão rural; 

X - planejar, coordenar e executar projetos e planos que incentivem e 

melhorem a produção agrícola e pecuária e que facilitem a venda dos produtos rurais 

produzidos no Município; 

XI - desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e gerenciar as 

ações de desenvolvimento de programas e projetos do setor agrícola e pecuário no 

Município; 

XII - incentivar o produtor rural a diversificar suas atividades em culturas 

alternativas, através de programas implementados pelo Município; 

XIII - apoiar a produção animal e vegetal; 

XIV - promover e desenvolver a agricultura e a pecuária orgânicas, 

organizando pontos de referência de orientação dos produtores locais; 

XV - conscientizar e orientar os produtores rurais e suas famílias quanto à 

importância da preservação do meio ambiente, dos efeitos nocivos e degradantes dos 

agentes causadores de poluição ambiental e da segurança do trabalho no âmbito da 

produção rural e do agronegócio; 

XVI - incentivar a preservação de recursos naturais renováveis; 

XVII - administrar o Sistema de Inspeção Municipal – SIM; 

XVIII - gerir no âmbito do Município programas de órgãos federais e 

estaduais. 

 

Art. 69 A Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária é composta pelas 

seguintes unidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Apoio das Atividades da Agricultura que é integrada pela: 

a) Gerência de Extensão de Atividades da Agricultura; 

III - Diretoria de Apoio das Atividades da Pecuária que é integrada pela: 

a) Gerência de Extensão de Atividades da Pecuária; 

IV – Diretoria de Cadastro e Produção Rural. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal da Agricultura e Pecuária têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo IX, 

desta Lei Complementar. 

CAPÍTULO IX 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 

 

Art. 70 Compete a Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura: 

I - planejar e promover o desenvolvimento da economia pesqueira e da 

maricultura do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, 

qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as 
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possibilidades de investimentos no Município, observando os preceitos da 

sustentabilidade e da preservação ambiental; 

II - planejar, operacionalizar e executar a política de desenvolvimento das 

atividades de pesca e maricultura no Município; 

III - executar a política de desenvolvimento sustentável das atividades de 

pesca e maricultura do Município; 

IV - realizar programas educacionais voltados para a sensibilização, 

conscientização e capacitação de empresários, comunidades e grupos sociais 

específicos com relação ao desenvolvimento da pesca e da maricultura; 

V - promover o desenvolvimento da atividade pesqueira objetivando a 

geração de empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população; 

VI - desenvolver projetos e eventos voltados para a organização e 

desenvolvimento da pesca e da maricultura; 

VII - promover a capacitação profissional de agentes econômicos e de 

trabalhadores do setor pesqueiro; 

VIII - adotar providências para captação de recursos junto aos organismos 

estaduais, federais, internacionais e à iniciativa privada para o setor pesqueiro; 

IX - promover campanhas de conscientização e orientação dos agentes 

econômicos, organizações de pescadores, pescadores profissionais e suas famílias 

quanto à importância da organização social, da preservação do meio ambiente, dos 

efeitos nocivos e degradantes dos agentes causadores de poluição ambiental e da 

segurança do trabalho no âmbito da produção pesqueira e da maricultura; 

X - fornecer assistência técnica e estímulo à pesquisa e à formação de 

conhecimento sobre a pesca e a maricultura; 

XI - propor, implantar, coordenar e apoiar políticas desenvolvimento da 

maricultura e da pesca industrial, artesanal e amadora e comercialização de seus 

produtos; 

XII - dirigir todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio 

ao desenvolvimento da pesca industrial, artesanal e amadora, bem como a 

comercialização e fiscalização de seus produtos; 

XIII - promover serviços e ações de promoção do cooperativismo e do 

associativismo na área de pesca e maricultura; 

XIV - apoiar o pescador nas áreas de defesa sanitária vegetal e animal, 

assistência técnica e extensão rural; 

XV - promover a articulação com órgãos federais e estaduais das áreas da 

pesca e da maricultura e defesa sanitária;  

XVI - coordenar o apoio às atividades dos escritórios das agências públicas 

promotoras de políticas de apoio à pesca; e 

XVII - desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e gerenciar as 

ações de desenvolvimento de programas e projetos do setor pesqueiro no Município; 

XVIII – incentivar a preservação de recursos naturais renováveis. 

 

Art. 71 A Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura é composta pelas 

seguintes unidades: 
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I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Apoio da Atividade Pesqueira que é integrada pela: 

a) Gerência de Extensão da Atividade Pesqueira; 

III - Diretoria de Apoio da Atividade da Maricultura que é integrada pela: 

a) Gerência de Extensão da Atividade da Maricultura; 

IV- Gerência de Cadastro da Pesca e Maricultura. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal da Pesca e Maricultura têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo X, 

desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO X 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

Art. 72 Compete a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular as políticas públicas da área de esportes, cultura e lazer; 

II - promover e divulgar o esporte e a cultura em seus vários aspectos; 

III - promover intercâmbio de informações com instituições esportivas e 

culturais, propondo e estabelecendo programas de atuação conjunta de interesse do 

Município; 

IV - implantar mecanismos que permitam a preservação e o 

aperfeiçoamento de práticas esportivas, culturais e de lazer no Município; 

V - construir e executar a política municipal de esporte de base e de 

rendimento, desenvolver ações de inclusão social por meio do esporte, garantindo à 

população o acesso à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano; 

VI - promover a articulação com entidades públicas ou privadas, internas 

ou externas, objetivando executar projetos para desenvolver o esporte e a cultura no 

Município; 

VII - atrair recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o 

desenvolvimento do esporte e da cultura no Município; 

VIII - realizar e desenvolver estudos e pesquisas destinados a identificar as 

necessidades e avaliar os efeitos dos programas, projetos e atividades vinculados ao 

setor de esporte e cultura; 

IX - apoiar, no que couber, os programas de integração e valorização de 

menores, adolescentes, deficientes físicos e idosos, desenvolvidos pelo Município; 

X - administrar e manter os Ginásios Municipais, promovendo neles 

atividades esportivas e recreativas para a comunidade; 

XI - promover eventos esportivos locais, regionais, nacionais e 

internacionais, quando de interesse do Município, bem como de programas esportivos 

e de lazer de âmbito local, com eventos voltados aos jovens, idosos e à população em 

geral; 

XII - promover e divulgar a cultura local em seus vários aspectos; 
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XIII - planejar, coordenar e executar atividades relativas as políticas 

municipais de cultura, patrimônio histórico e memória do Município de Governador 

Celso Ramos para: 

XIV - desenvolver ações públicas de desenvolvimento da cultura açoriana; 

XV - propor e acompanhar a política e a ação de proteção e valorização do 

patrimônio cultural; 

XVI - pesquisar, editar e divulgar estudos relacionados com o patrimônio 

histórico e memória de Governador Celso Ramos; 

XVII - identificar e cadastrar, mantendo sob sua guarda e responsabilidade 

arquivo atualizado da área cultural; 

XVIII - identificar e orientar a preservação do patrimônio histórico; 

XIX - supervisionar as atividades de projetos e ações culturais e de 

patrimônio histórico; 

XX - promover a conservação e a divulgação das tradições culturais e do 

folclore; 

XXI - desenvolver ações e programas de defesa do acervo histórico 

documental, cultural e artístico; 

XXII - incentivar o desenvolvimento da cultura, promovendo cursos, 

certames culturais, espetáculos cênicos e musicais junto à comunidade; 

XXIII - propor ao Prefeito Municipal aquisição e tombamento de bens 

relacionados ao patrimônio histórico do Município; 

XXIV - manter relações públicas e de contato com os órgãos relacionados 

ao esporte e à cultura; 

XXV - valorizar a vocação multicultural do Município e as ações nos 

diversos campos das áreas do saber, conhecimento e empreendedorismo; 

XXVI - administrar e controlar subsídios, subvenções, assistência 

financeira, incentivos, bem como manter convênios com outras entidades 

relacionadas com sua área de ação; 

XXVII - estabelecer todas as diretrizes das atividades da Biblioteca Pública 

Municipal; 

XXVIII - desenvolver políticas para incorporar em todas ações a Cultura da 

Paz, buscando a consciência do respeito com às práticas esportivas e de lazer. 

 

Art. 73 A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer é composta 

pelas seguintes unidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Esporte de Rendimento que é integrada pela: 

a) Gerência de Programas e Projetos de Esporte; 

III - Diretoria de Esporte de Base; 

IV – Diretoria de Esporte e Lazer Comunitário que é integrada pela: 

a) Gerência de Administração de Ginásios Públicos – Integração de Jovens 

e Adultos; 

b)  Gerência de Administração de Ginásios Públicos – Integração da 

Terceira Idade. 
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Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura e Lazer têm suas atribuições fixadas nos termos do 

Anexo XI, desta Lei Complementar. 

 

Art. 74 Integra a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer a 

Secretaria-Executiva de Cultura, Patrimônio Histórico e Memória com as seguintes 

competências: 

I - estabelecer, planejar, administrar, coordenar, supervisionar e avaliar as 

atividades e a execução das medidas que visem a assegurar o pleno desenvolvimento 

das atividades relacionadas à Cultura, Patrimônio Histórico e Memória do Município;  

II - desenvolver projetos para estabelecer apoio governamental às áreas de 

artes visuais, artes cênicas, música, literatura, artesanato e cultura popular, 

patrimônio, audiovisual e cultura digital; 

III - pesquisar, editar e divulgar estudos e documentos, em Governador 

Celso Ramos e no Estado ou fora dele, sobre aspectos da arte e dos artistas do 

Município; 

IV - dirigir a pesquisa, catalogação, cadastramento e manutenção do 

arquivo atualizado acerca de arte e dos artistas de Governador Celso Ramos; 

V - propor e acompanhar políticas e ações de proteção e valorização do 

Patrimônio Cultural do Município; 

VI - definir e estimular o estudo e a produção artística através de concursos, 

bolsas de estudo, publicações e cursos; 

VII - manter intercâmbio com instituições congêneres do Estado, do País e 

do Exterior, objetivando a mútua colaboração e intercâmbio de informações sobre arte 

e cultura em geral; 

VIII - promover exposições, simpósios, seminários, debates, mostras, 

concursos, festivais, congressos referentes às áreas da Cultura, Patrimônio Histórico 

e Memória; 

IX - assessorar no desenvolvimento de programas de qualificação de 

artistas locais; 

X - assessorar na promoção e acompanhamento de intercâmbios nacionais 

e internacionais para qualificação de artistas locais; 

XI - apoiar a pesquisa, registro e documentação, através da edição, co-

edição ou patrocínio de livros ou revistas referentes a produção e memória cultural do 

Município; 

XII - pesquisar, editar e divulgar estudos relacionados com o patrimônio 

cultural e histórico; 

XIII- fiscalizar, orientar e acompanhar, nos termos da legislação de 

tombamento, os bens móveis e imóveis por ela protegidas; 

XIV - elaborar e coordenar as edições e publicações na área de patrimônio 

cultural e histórico; 

XV - planejar e coordenar programas e projetos de natureza artístico-

cultural, visando a promoção da comunidade e sua integração social através de 

cultura; 
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XVI - colaborar com as iniciativas de instituições comunitárias, que 

objetivem proporcionar atividade artístico-culturais aos diversos segmentos sociais 

que compõem; 

XVII - acompanhar, elaborar e dar apoio a projetos formulados pela 

comunidade, entidades culturais, entidades religiosas, grupos folclóricos e demais 

grupos de caráter artístico-cultural; 

XVIII - elaborar em conjunto com as unidades subordinadas, estudos, 

especificações, instruções e procedimentos a serem aplicados, visando à otimização 

das atividades desenvolvidas na área de Cultura. 

 

Art. 75 A Secretaria-Executiva de Cultura, Patrimônio Histórico e Memória 

será dirigida pelo Secretário-Executivo, cargo de natureza comissionada, e é 

composta das seguintes unidades: 

I – Diretoria de Cultura que é integrada pelas: 

a) Gerência de Projetos Culturais; 

b) Gerência da Biblioteca Pública Municipal; 

II – Diretoria de Desenvolvimento e Resgate à Cultura Local que é integrada 

pela: 

a) Gerência de Acervo Cultural Local. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria-

Executiva de Cultura, Patrimônio Histórico e Memória têm suas atribuições fixadas 

nos termos do Anexo XI, desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO XI 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

 

Art. 76 Compete a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular as políticas públicas de gestão do turismo e a promoção de eventos para o 

desenvolvimento do Município; 

II - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementação de 

planos, programas e projetos relacionados ao turismo; 

III - promover a articulação entre as iniciativas públicas e privadas de 

incentivo às atividades turísticas; 

IV - planejar e articular, em parceria com empresas globais de atividades 

afins e os organismos governamentais, a captação de investimentos públicos e 

privados, visando o desenvolvimento das atividades de turismo e a geração de 

empregos e renda; 

V - articular a participação da sociedade civil no estabelecimento de 

diretrizes da política municipal de turismo; 

VI - promover e encaminhar estudos que visem o aproveitamento dos 

recursos naturais do Município para fins turísticos; 

VII - formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementação da 

política municipal de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato. 
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Art. 77 A Secretaria Municipal de Turismo e Eventos é composta pelas 

seguintes unidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Planejamentos e Promoção do Turismo que é integrada 

pelas: 

a) Gerência de Atendimento e Informações Turísticas; 

b) Gerência de Serviços Turísticos; 

III - Diretoria de Eventos que é integrada pelas: 

a)Gerência de Logística de Eventos; 

b) Gerência de Captação e Recepção de Eventos. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal Turismo e Eventos têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo XII, 

desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO XII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

Art. 78 Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços 

Públicos: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular a execução de serviços de infraestrutura, obras e serviços públicos; 

II - executar as obras públicas para consecução das políticas de 

desenvolvimento urbano, de controle urbano, de mobilidade urbana e planejamento 

de tráfego, de uso do solo e espaços públicos no Município; 

III - promover a execução operacional dos projetos de obras públicas, 

abrangendo construções, reformas, a abertura e manutenção de vias públicas; 

IV - executar, diretamente ou por terceiros, no território do Município, os 

serviços de pavimentação e as obras preliminares, tais como instalação de canteiros 

de obras, movimento de terra, meios-fios, galerias e outros; 

V - executar, diretamente ou por terceiros, no território do Município, os 

serviços de manutenção da malha viária, tais como recapeamento asfáltico, operação 

tapa-buracos, fechamento de valetas e outros e os serviços de preservação do 

sistema de drenagem;  

VI - executar obras complementares em loteamentos, relacionados a 

questão pluvial, geométrica e de pavimentação; 

VII - responder perante a municipalidade pelos serviços de limpeza do 

Município, nas vias urbanas e rurais e pela arborização de parques e vias públicas 

municipais, pela manutenção de parques, praças, jardins públicos, assim como por 

todos os expedientes de conservação urbanística; 

VIII - administrar, manter e conservar cemitérios públicos municipais e 

capelas mortuárias; 

IX - promover a recuperação de áreas degradadas; 
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X - promover e realizar a conservação e uso dos equipamentos urbanos 

públicos; 

XI - apoiar a atualização e manutenção do sistema cartográfico municipal; 

XII - combater as várias formas de poluição do ar, das águas, sonora e 

visual; 

XIII - apoiar o desenvolvimento de padrões para a elaboração de projetos 

arquitetônicos, paisagísticos e de jardinagem no Município; 

XIV – fiscalizar o sistema de coleta de lixo do Município. 

 

Art. 79 A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos 

é composta pelas seguintes unidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Infraestrutura Urbana que é integrada pelas: 

a) Gerência de Operações de Manutenção de Vias Públicas e 

Pavimentação; 

b) Gerência de Abastecimento de Equipamentos; 

III - Diretoria de Conservação de Bens e Espaços Públicos e Paisagismo, 

que é integrada pelas: 

a) Gerência de Conservação e Manutenção de Bens e Espaços Públicos; 

b) Gerência de Manutenção de Prédios Públicos e Cemitérios; 

c) Gerência de Serviços e Manutenção do Paisagismo. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos têm suas atribuições fixadas nos 

termos do Anexo XIII, desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO XIII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MOBILIDADE 

 

Art. 80 Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade: 

I – planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular a política de desenvolvimento urbanos, mobilidade e habitação do Município; 

II - promover e executar a política municipal de habitação, incentivando a 

regularização fundiária. 

III – sistematizar a prestação dos serviços municipais aos cidadãos no que 

se refere à área de planejamento urbano e às ações de planejamento e 

desenvolvimento urbano; 

IV – dirigir a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de 

programas gerais e setoriais inerentes à área de planejamento urbano, tendo um 

plano de trabalho a médio e longo prazo; 

V – definir os escopos, papéis e objetivos para maximizar o esforço de 

planejamento urbano, em conjunto com as demais Secretarias Municipais; 
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VI – definir padrões urbanísticos para o uso e ocupação do solo, sistemas 

de mobilidade, sistema de espaços públicos, articulação entre espaços abertos e 

espaços edificados no território municipal; 

VII – propor medidas visando à articulação da Administração Municipal com 

as demais entidades voltadas para o desenvolvimento urbano, sejam elas de nível 

regional, estadual ou federal; 

VIII – elaborar planos, programas e projetos necessários à constante 

atualização do Plano Diretor do Município e demais planos setoriais; 

IX – estabelecer proposições básicas ao planejamento integrado; 

X – formular de forma integrada aos outros órgãos da Administração 

Municipal metas e padrões de caráter físico territorial que garantam desenvolvimento 

urbano com sustentabilidade ambiental, econômica e social; 

XI – executar pesquisas e levantamentos de dados para o planejamento 

conjunto com outros municípios, especialmente, aqueles ligados à Região 

Metropolitana de Florianópolis; 

XII – exercer a função de monitoramento, avaliação e controle do uso e 

ocupação territorial, com base no gerenciamento de planos, programas e projetos 

relacionados ao planejamento do espaço urbano municipal, bem como, a integração 

das ações do município de Governador Celso Ramos com os projetos regionais dos 

municípios metropolitanos; 

XIII – propor a regulamentação em leis específicas previstas no Plano 

Diretor; 

XIV – acompanhar e revisar a Lei de Parcelamento do Solo; 

XV – articular com demais órgãos da Administração Municipal para o 

adequado desenvolvimento de projetos e obras para que atendam as demandas e 

diretrizes previstas no Plano Diretor e Planos Setoriais; 

XVI – propor, avaliar e gerir projetos específicos de intervenção urbana e 

territorial de forma articulada com demandas da sociedade civil, outras esferas de 

planejamento e demais órgãos da Administração Municipal; 

XVII – elaborar o planejamento da mobilidade urbana no âmbito do 

Município, incluídos o transporte motorizado, público e privado, e o não motorizado; 

XVIII – planejar, promover e implantar a política de circulação e de 

segurança de ciclistas, pedestres e animais; 

XIX – estabelecer diretrizes para a promoção da fiscalização de obras 

públicas e privadas no Município de qualquer natureza, incluindo reformas e 

ampliação da área construída, verificando se há cumprimento das normas técnicas de 

engenharia, de segurança da obra e do trabalho;  

XX – atuar no controle de autorizações de obras e parcelamento do solo; 

XXI – incrementar ações e medidas que visem a melhoria da circulação de 

pessoas, mercadorias, veículos e bens; 

XXII – planejar e executar a fiscalização dos locais reservados e destinados 

para estacionar veículos autorizados, como de pessoas com deficiência (PCD), 

ônibus, caminhões de carga e descarga, áreas públicas reservadas para veículos 

oficiais dentre outras; 
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XXIII – acompanhar o controle da execução das políticas, planos e 

diretrizes relativas às áreas passíveis de regularização fundiária e urbanística dos 

parcelamentos ilegais de domínio público e privado e das áreas ocupadas por posse 

urbana e ainda, o controle das áreas públicas municipais 

XXIV – gerir o sistema de georreferenciamento municipal. 

 

Art. 81 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade é 

composta pelas seguintes unidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Aplicação do Plano Diretor; 

III – Diretoria de Fiscalização de Obras; 

IV – Diretoria de Cadastro Imobiliário que é integrada pela: 

a) Gerência de Cadastro Imobiliário; 

V – Diretoria de Regularização Fundiária e Contenção de Ocupações 

Irregulares que é integrada pela: 

a) Gerência de Regularização Fundiária. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade têm suas atribuições fixadas nos 

termos do Anexo XIV desta Lei Complementar. 

 

Art. 82 Integra a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade a Secretaria-Executiva de Gestão Urbana e Obras Públicas com as 

seguintes competências: 

I – dirigir, planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar 

e formular a política de planejamento urbano do Município; 

II – proferir análise e manifestação referente ao parcelamento do solo 

urbano e rural, incluindo loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, 

retificações administrativas e unificação; 

III – promover a realização de estudos e a adoção de ações que visem a 

melhoria urbanística do Município; 

IV – ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

visando garantir o bem-estar de seus habitantes; 

V – ordenar e reordenar o parcelamento do solo urbano, mediante adoção 

de uma política de uso e ocupação do solo que garanta o controle da expansão 

urbana, o controle dos vazios urbanos, a proteção e recuperação do ambiente cultural 

e a manutenção de características do ambiente natural; 

VI – apoiar as atividades relativas a estudos e pesquisas, necessárias ao 

acompanhamento do Plano Diretor do Município, para a sede do Município e seus 

Distritos; 

VII – promover estudos e apontamentos referentes à circunscrição física 

territorial da sede e distritos que compõem o Município de Governador Celso Ramos; 

VIII – desenvolver pesquisas e levantamentos visando definir as 

estratégias, metas e prioridades para análise de projetos das obras públicas a serem 

realizadas pela Administração Municipal; 
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IX – promover a realização dos procedimentos para assegurar a correta 

aplicação das legislações municipais de obras, posturas, plano diretor e zoneamento; 

X – coordenar mecanismos para maximizar o detalhamento de informações 

técnicas disponíveis aos cidadãos; 

XI – dirigir os processos e procedimentos internos atinentes à análise de 

loteamentos e empreendimentos imobiliários;  

XII – acompanhar novas normas e legislações pertinentes a que o 

Município esteja sujeito e assessorar na sua execução; 

XIII – garantir a elaboração de fornecimento das informações e documentos 

relativos à Contribuição de Melhoria para a Secretaria Municipal de Receita, quando 

solicitado. 

 

Art. 83 A Secretaria-Executiva de Gestão Urbana e Obras Públicas será 

dirigida pelo Secretário-Executivo, cargo de natureza comissionada, e é composta das 

seguintes unidades: 

I – Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos que é integrada pelas: 

a) Gerência de Análise de Projetos; 

b) Gerência de Atendimento ao Cidadão; 

II – Diretoria de Projetos e Obras Públicas que é integrada pela: 

a) Gerência de Projetos e Obras Públicas. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram a Secretaria-

Executiva de Gestão Urbana e Obras Públicas têm suas atribuiçõesfixadas nos termos 

do Anexo XIV, desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO XIV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

 

Art. 84 Compete a Secretaria Municipal de Ação Social: 

I – formular, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência e 

Proteção Social noâmbito do Município, em consonância com as diretrizes gerais do 

Governo Municipal, o Sistema Único de Assistência Social e a legislação vigente; 

II – formular, executar e avaliar planos, projetos e ações que visem o 

enfrentamento dosproblemas de pobreza, exclusão e risco social da população do 

Município, emconsonância com a Política Municipal de Assistência e Proteção Social 

e da legislaçãovigente; 

III – incentivar e apoiar o pleno exercício dos direitos e deveres sociais dos 

cidadãos, em todas as expressões da cidadania, da liberdade, da igualdade e da 

democracia, associado à gestão de riscos e combate a situações de vulnerabilidade 

social da população; 

IV – dar cumprimento ao princípio da equidade e ao caráter emancipatório 

da política de assistência social, promoção da ascensão social e integração à vida 

comunitária e a inclusão produtiva; 
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V – implementar, executar, avaliar e vigiar os programas, projetos e 

serviços continuados de assistência social destinados a prevenir riscos e 

vulnerabilidades sociais, priorizando:  

a) o atendimento integral à família em caráter continuado fortalecendo sua 

função de proteção, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo o seu 

acesso e usufruto de direitos, orientando e acompanhando membros da família em 

situações de ameaça ou violação de direitos, contribuindo na melhoria da qualidade 

de vida, oportunizando acesso a programas de transferência de renda e benefícios 

assistenciais; 

b) o apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e 

calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenção e provisões 

materiais, conforme as demandas apresentadas e o atendimento a outras ocorrências 

de riscos sociais, a ser concedido o benefício eventual, mediante laudo social emitido 

por profissional de Serviço Social;  

c) a defesa e a proteção da criança e do adolescente em situação de risco 

social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo ocorrências de 

violação de direitos, acolhendo temporariamente em instituição de acolhimento nos 

casos de perda de vínculos familiares e promovendo ações de caráter sócio-

educativo; 

 d) o fortalecimento da convivência familiar e comunitária de adolescentes 

e jovens, contribuindo para o retorno e permanência na escola, por meio do 

desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação 

cidadã e uma formação geral para a inclusão no trabalho;  

e) o atendimento à mulheres em situação de violência, propiciando 

condições de segurança física, emocional e o fortalecimento da autoestima pessoal e 

social, visando a superação da situação de violência, desenvolvimento de 

capacidades, oportunizando autonomia pessoal e social;  

f) o atendimento à pessoa idosa contribuindo no processo de 

envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário, prevenindo situações 

de risco social;  

g) a defesa e afirmação dos direitos da pessoa com deficiência e suas 

famílias, fortalecendo vínculos familiares, bem como, o desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias, 

na superação da vulnerabilidade social; 

 h) o atendimento às pessoas em situação de rua, assegurando atividades 

direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do 

fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares, oportunizando a construção de 

novos projetos de vida, da autonomia, da inserção social e da proteção às situações 

de violência; 

 i) o estabelecimento de parceria com entidades da rede sócio-assistencial 

para a execução da Política Municipal de Assistência Social, apoiando a organização 

e o atendimento social à população; 
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 j) o fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas e de defesa de 

direitos, visando a efetivação do controle social, bem como, a participação da 

sociedade civil a gestão operacional dos serviços da assistência social, 

compreendendo a manutenção patrimonial, a logística, suprimento, almoxarifado e 

recursos humanos; 

VI – estruturar, implantar e gerenciar o sistema de proteção social básica 

dirigido àpopulação que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza e dafragilização dos vínculos afetivos e comunitários, em consonância com a 

Política Municipal de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS e a Política Nacional de Assistência Social – PNAS; 

VII – estruturar, implantar e gerenciar o Sistema de Proteção Social 

Especial dirigido aoatendimento de famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido 

violados e/ouameaçados, em consonância com a Política Municipal de Assistência 

Social e o Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

VIII – desenvolver projetos que visem a implementação da Política Pública 

para o Idoso; 

IX – implantar, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades do Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS oferecendo apoio, 

orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de 

ameaça ouviolação de direitos; 

X – executar e implantar Projetos Sociais de Habitação de Interesse Social 

e Urbanização Integrada; 

XI – identificar o perfil socioeconômico dos beneficiários dos Projetos 

Habitacionais eefetuar o acompanhamento social dos beneficiários com unidades 

habitacionais; 

XII – incentivar a realização de mutirões, visando à construção e 

recuperação de casas populares; 

XIII – promover a doação de material de construção civil para a população 

carente do Município, de acordo com critérios preestabelecidos; 

XIV – mobilizar e organizar a comunidade para o desenvolvimento das 

atividades inerentesao trabalho social de habitação, como a mobilização da 

comunidade, a geração deemprego e renda e a educação sanitária e ambiental; 

XV – manter os dados para o CadÚnico, a fim de cumprir as determinações 

daCaixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades; 

XVI – fomentar, coordenar e executar ações de apoio à Criança, o 

Adolescente, à Família, ao Idoso e à Pessoa portadora de Deficiência; 

XVII – desenvolvimento de ações que objetivem a valorização do 

trabalhador e a sua integração na economia; 

XVIII – desenvolver programas que possibilitem a melhoria de qualidade de 

vida da população carente; 

XIX – prestar o atendimento assistencial destinado à famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, 

maus tratos físicos e ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
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cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho 

infantil, entre outras. 

 

Art. 85 A Secretaria Municipal de Ação Social é composta pelas seguintes 

unidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Administração que é integrada pela: 

a) Gerencia de Recursos Humanos; 

III – Diretoria de Assistência Social que é integrada pelas: 

a) Gerência de Benefícios Eventuais; 

b)Gerência de Inclusão Social e Apoio à Família; 

c) Gerência de Apoio ao Estudante; 

d) Gerência de Habitação Assistencial;  

IV – Diretoria de Bem-Estar Social;  

a) Gerência de Apoio aos Grupos de Idosos e Mães; 

V – Diretoria do CRAS que é integrada pela:  

a) Gerência de Apoio ao CRAS;  

b) Gerência de Apoio e Operações do CADÚNICO. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram Secretaria 

Municipal de Ação Social têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo XV, desta 

Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO XV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 86 Compete a Secretaria Municipal da Educação: 

I – planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular as políticas educacionais do Município, relacionadas a da Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, incluída a Educação Especial, e Educação de Jovens e 

Adultos fundamentada nos objetivos de desenvolvimento político e social das 

comunidades, e a concretização do processo educacional, de forma democrática e 

participativa, destacando a função social da escola na formação e transformação do 

cidadão, em harmonia com o Conselho Municipal de Educação e no sentido de 

garantir ações que possibilitem melhores condições de acesso e permanência da 

criança e do adolescente na escola; 

II – conduzir a formulação do Plano Municipal de Educação, em articulação 

com os órgãos integrantes do sistema de ensino municipal e com segmentos 

representativos da sociedade e da comunidade escolar; 

III – promover a integração das ações do Município visando à erradicação 

do analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais 

de educação; 

IV – administrar e executar as atividades de Educação Especial, Infantil e 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Atividades Inclusivas), por intermédio 

da Rede Municipal de Ensino; 
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V – planejar e operacionalizar a execução das atividades pedagógicas de 

ensino, compreendendo a pesquisa didático-pedagógica, cultural, e histórica, voltada 

para o desenvolvimento do ensino municipal; 

VI – acompanhar os indicadores de desempenho para o sistema 

educacional; 

VII – administrar o sistema escolar de ensino, compreendendo a 

documentação do sistema ensino, a documentação escolar, a assistência ao 

educando e a coordenação da educação como um todo; 

VIII – buscar medidas visando atender as necessidades da população em 

relação às vagas nos Centros de Educação Infantil - CEI`s; 

IX – garantir o acesso e a permanência dos alunos nas unidades da 

Educação Municipal; 

X – formular e implementar a Proposta Curricular; 

XI – gerenciar os recursos destinados à educação, por meio do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, tendo como referência a Política Municipal de Educação e os 

Planos Nacional e Municipal de Educação; 

XII – diagnosticar de modo permanente, quantitativo e qualitativo, as 

características e qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação 

das unidades escolares e sua compatibilidade com as demandas identificadas; 

XIII – realizar o acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos 

financeiros de custeio e investimento no sistema e no processo educacional do 

Município, para fins de avaliação e verificação do cumprimento das obrigações 

constitucionais; 

XIV – estabelecer políticas e diretrizes para a expansão de novas estruturas 

físicas, reformas e manutenção das escolas da rede pública municipal; 

XV – coordenar as ações da educação de modo a garantir a unidade da 

rede, tanto nos aspectos pedagógicos quanto administrativos; 

XVI – promover de modo contínuo e incentivar à qualificação e capacitação 

dos profissionais que atuam nos ambientes educacionais do Município. 

 

Art. 87 A Secretaria Municipal da Educação é composta pelas seguintes 

unidades: 

I –  Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Gestão Administrativa Geral da Educação que é integrada 

pelas: 

a) Subdiretoria de Gestão de Recursos Humanos da Educação; 

b) Gerência de Gestão da Folha de Pagamento e Capacitação Continuada; 

c) Gerência de Almoxarifado; 

III – Diretoria de Patrimônioda Educação que é integrada pela: 

a) Gerência de Patrimônio Mobiliário da Educação; 

IV – Diretoria de Manutenção de Prédios Escolares que é integrada pela: 

a) Gerência de Manutenção de Prédios Escolares; 

V - Diretoria de Transporte Escolar que é integrada pela: 
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a) Gerência de Rota do Transporte Escolar; 

VI - Diretoria de Gestão da Alimentação Escolar que é integrada pela: 

a) Gerência de Nutrição Escolar; 

VII – Diretoria de Tecnologia e Mídia Escolar que é integrada pela: 

a) Gerência de Tecnologia Escolar; 

VIII – Diretoria de Programas e Convênios Federais que é integrada pela: 

a) Gerência de Programas e Convênios Federais; 

IX – Diretoria de Comunicação e Eventos Escolares que é integrada pela: 

a) Gerência de Comunicação Escolar; 

X – Diretoria Administrativa das Unidades de Ensino que é integrada pela: 

a) Gerência Administrativa das Unidades de Ensino; 

XI – Diretoria de Coordenação Pedagógica que é integrada pela: 

a) Gerência de Coordenação Pedagógica; 

XII – Diretoria de Ensino Infantil que é integrada pela: 

a) Gerência de Ensino Infantil; 

XIII – Diretoria de Ensino Fundamental que é integrada pela: 

a) Gerência de Ensino Fundamental; 

XIV – Diretoria de Gestão da Educação Especial que é integrada pela: 

a) Gerência de Gestão da Educação Especial; 

XV – Diretoria Geral de Projetos dos Polos Educacionais que é integrada 

pela: 

a) Gerência de Projetos dos Polos Educacionais. 

Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram Secretaria 

Municipal da Educação têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo XVI, desta 

Lei Complementar. 

 

Art. 88. Integram a Rede Municipal de Ensino as seguintes unidades 

educacionais: 

I - Escola de Educação Básica Municipal Abel Capella; 

II - Escola de Educação Básica Municipal Professora Elvira Sardá da Silva; 

III - Escola de Educação Básica Municipal Maria Amália Cardoso; 

IV - Escola Municipal Professora Alaíde da Silva Mafra; 

V - Escola Municipal Prefeito João Baldança Sobrinho; 

VI - Escola Municipal Prefeito Miguel Pedro dos Santos; 

VII - Escola Municipal Professora Dalma Luz de Azevedo; 

VIII - Escola Municipal Professora Silvia Prazeres de Carvalho; 

IX - Centro de Educação Infantil Elvira Sardá da Silva; 

X - Centro de Educação Infantil Julia Sagás; 

XI - Centro de Educação Infantil Professora Dulce Godinho Nazário; 

XII - Centro de Educação Infantil Professora Lúcia Francisca Sagás; 

XIII - Centro de Educação Infantil Professor Eudes Mafra; 

XIV - Centro de Educação Infantil Professor Roberto Manoel Callado; 

XV - Centro de Educação Infantil Senhora dos Navegantes; 
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XVI - Centro de Educação de Jovens e Adultos Professora Eliete Olívia de 

Campos dos Santos; 

XVII - Escola Municipal do Meio Ambiente; 

XVIII - Escola Municipal de Educação Especial Maria Veríssimo da Silva; 

XIX - CEMAM – Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Mikael 

Bento de Oliveira – Bairro Jordão; 

XX - CEMAM – Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar Mikael 

Bento de Oliveira – Bairro Canto de Ganchos. 

Parágrafo único. Ficam criadas as seguintes unidades educacionais: 

I – Polo de Projetos Educacionais do Bairro Canto dos Ganchos; 

II - Polo de Projetos Educacionais do Bairro Jordão; 

III - Polo de Projetos Educacionais do Bairro Calheiros; 

IV - Polo de Projetos Educacionais do Bairro Areias de Baixo; 

V - Polo de Projetos Educacionais do Bairro Areias do Meio; 

VI - Polo de Projetos Educacionais do Bairro Fazenda da Armação; 

VII - Polo de Projetos Educacionais do Bairro Palmas; 

VIII - Polo de Projetos Educacionais do Bairro Armação da Piedade. 

 

Art. 89 Cada unidade educacional definida no art. 88, incisos I a VIII será 

chefiada por um Diretor de Escola que será assessorado por um Coordenador 

Pedagógico e um Coordenador Administrativo, cargos de natureza comissionada, com 

atribuições fixadas no Anexo XVI, desta Lei Complementar. 

 

Art. 90 Cada unidade educacional definida no art. 88, incisos IX a XV será 

chefiada por um Diretor de Centro de Educação Infantil que será assessorado por um 

Coordenador Pedagógico e um Coordenador Administrativo, cargos de natureza 

comissionada, com atribuições fixadas no Anexo XVI, desta Lei Complementar. 

 

Art. 91 A unidade educacional definida no art. 88, inciso XVI será chefiada 

pelo Diretor do Centro de Educação para Jovens e Adultos que será assessorado por 

um Coordenador Pedagógico, cargos de natureza comissionada, com atribuições 

fixadas no Anexo XVI, desta Lei Complementar. 

 

Art. 92 A unidade educacional definida no art. 88, inciso XVII será chefiada 

pelo Diretor da Escola do Meio Ambiente que será assessorado por um Coordenador 

Pedagógico, cargos de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo XVI, 

desta Lei Complementar. 

 

Art. 93 A unidade educacional definida no art. 88, inciso XVIII será chefiada 

pelo Diretor da Escola de Educação Especial que assessorado por um Coordenador 

Pedagógico e um Coordenador Administrativo,cargos de natureza comissionada, com 

atribuições fixadas no Anexo XVI, desta Lei Complementar. 
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Art. 94 Cada unidade educacional definida no art. 88, incisos XIX e XX será 

chefiada por um Diretor do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar que será 

assessorado por um Coordenador Pedagógico e um Coordenador Administrativo, 

cargos de natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo XVI, desta Lei 

Complementar. 

 

Art. 95 Cada unidade educacional definida no art. 88, parágrafo único, 

incisos I a VIII será chefiada por um Diretor de Polo de Projetos Educacionais que 

será assessorado por um Gerente do Polo de Projetos Educacionais, cargos de 

natureza comissionada, com atribuições fixadas no Anexo XVI, desta Lei 

Complementar. 

 

CAPÍTULO XVI 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

Art. 96 Compete a Secretaria Municipal da Saúde: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular a política de saúde do Município, através: 

a) da implementação do Sistema Municipal da Saúde; 

b) do desenvolvimento de ações de promoção e recuperação da saúde da 

população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas da 

vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional; 

c) da orientação alimentar e de saúde do trabalhador; 

d) da operação de serviços médicos, odontológicos, de enfermagem e 

psicológicos; 

e) da promoção de campanhas de esclarecimento sanitário e preventivo; 

f) do controle das políticas de higiene e saúde pública; 

g) da participação na elaboração e coordenação das políticas de proteção 

ao meio ambiente; 

II - monitorar, analisar e avaliar a situação de saúde dos Munícipes; 

III - coordenar e executar, em caráter complementar, ações e serviços de 

vigilância, investigação e controle de riscos e danos à saúde; 

IV - formular e coordenar a política municipal de assistência farmacêutica e 

de medicamentos; 

V - formular a política de desenvolvimento e formação de recursos 

humanos em saúde, dos projetos e das ações e serviços de saúde; 

VI - criar e implementar mecanismos de participação social como meio de 

aproximar as políticas de saúde dos interesses e necessidades da população; 

VII - promover e garantir a qualidade dos serviços de saúde; 

VIII - estabelecer as diretrizes das unidades de saúde próprias do 

Município; 

IX - desenvolver mecanismos de gestão e regulação aplicáveis às unidades 

de saúde próprias sob a gestão descentralizada que permaneçam em sua 

organização administrativa; 
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X - coordenar as políticas e ações programáticas de assistência em saúde 

no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 

XI - discutir soluções para problemas relacionados a medicamentos e 

falhas nos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS; 

XII - gerir o Fundo Municipal de Saúde, com as seguintes prerrogativas: 

a) ordenar despesas; 

b) autorizar as despesas procedentes de sua unidade gestora; 

c) assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos 

congêneres, bem como designar formalmente servidor para acompanhar a execução 

e fiscalização e, ainda, emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução do 

contrato; 

d) autorizar empenhos e pagamentos. 

 

Art. 97 A Secretaria Municipal da Saúde é composta pelas seguintes 

unidades: 

I - Assessoria de Gabinete; 

II - Diretoria de Administração Geral da Saúde que é integrada pela: 

a) Subdiretoria de Gestão de Recursos Humanos da Saúde; 

b) Gerência de Apoio Administrativo; 

c) Gerência de Compras da Saúde; 

III – Diretoria da Policlínica Municipal que é integrada pela: 

a) Gerência de Operações da Policlínica Municipal; 

b) Gerência de Atendimento ao Cidadão da Policlínica Municipal; 

c) Gerência de Atendimento ao Cidadão Idoso e Portadores de Deficiência 

da Policlínica Municipal; 

IV - Diretoria de Ações de Alta e Média Complexidade que é integrada pela: 

a) Gerência de Ações de Alta e Média Complexidade; 

V – Diretoria de Atenção Básica que é integrada pela: 

a) Gerência de Regulação e Marcação de Consultas; 

b) Postos de Saúde; 

VI – Diretoria de Atividades do ESF que é integrada pela: 

a) Gerência de Atividades do ESF; 

VII – Diretoria de Serviços de Enfermagem que é integrada pela: 

a) Gerência de Apoio aos Serviços de Enfermagem; 

VIII – Diretoria de Serviços de Saúde Bucal; 

IX – Diretoria de Gestão Farmacêutica que é integrada pela: 

a) Gerência de Operações Farmacêuticas; 

X – Diretoria da Clínica de Fisioterapia que é integrada pela: 

b) Gerência de Operações da Clínica de Fisioterapia; 

XI – Diretoria de Sistemas de Informação e Tecnologia que é integrada pela: 

a) Gerência de Apoio aos Sistemas de Informação e Tecnologia; 

XII – Diretoria de Transporte de Pacientes que é integrada pela: 

a) Gerência de Transportes de Pacientes; 

XIII – Diretor de Patrimônio da Saúde que é integrada pela: 
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a) Gerência de Manutenção do Patrimônio Mobiliário da Saúde; 

XIV – Diretoria de Vigilância em Saúde que é integrada pela: 

a) Gerência de Cadastro e Alvará Sanitário; 

b) Gerência de Fiscalização Sanitária; 

XV - Diretoria de Epidemiologia que é integrada pela: 

a) Gerência de Imunização; 

b) Gerência de Controle e Combate à Dengue; 

c) Gerência de Controle e Combate à AIDS/DST; 

XVI – Diretoria do Bem-Estar Animal que é integrada pela: 

a) Gerência de Atividades do Bem-Estar Animal; 

XVII – Diretoria de Fiscalização do Bem-Estar Animal que é integrada pela: 

a) Gerência de Fiscalização do Bem-Estar Animal. 

§ 1º Os cargos comissionados que integram a Secretaria Municipal da 

Saúde têm suas atribuições fixadas nos termos do Anexo XVII, desta Lei 

Complementar. 

§ 2º Fica vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Saúde o Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 98 A Atenção Básica do Município contempla os seguintes Postos de Saúde: 

I – Posto de Saúde da Fazenda da Armação; 

II – Posto de Saúde da Costeira da Armação; 

III – Posto de Saúde da Caieira do Norte; 

IV – Posto de Saúde de Areias de Baixo; 

V – Posto de Saúde de Areias de Cima; 

VI – Posto de Saúde de Areias do Meio; 

VII – Posto de Saúde do Jordão; 

VIII – Posto de Saúde de Canto dos Ganchos; 

IX – Posto de Saúde do Calheiros; e 

X – Posto de Saúde de Palmas. 

Parágrafo único. Cada unidade de saúde definida nos incisos I a X do 

caput será chefiada por um Coordenador de Posto de Saúde, cargo de natureza 

comissionada, com atribuições fixadas no Anexo XVII, desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO XVII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO 

TRÂNSITO 

 

Art. 99 Compete a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão do 

Trânsito: 

I - planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular as políticas, diretrizes e os programas de segurança pública e gestão de 

trânsito do Município, viabilizando todas as informações estratégicas, planos e 

resultados; 
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II - executar, por meio de seus órgãos, as políticas específicas da 

Secretaria, coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do 

município que, direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança da 

cidade; 

III - estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais, 

visando ação integrada no Município, inclusive com planejamento e integração das 

comunicações; 

IV - sugerir ações e definir, mediante convênio do Município com os órgãos 

de segurança estadual, as diretrizes, o gerenciamento e as prioridades de 

policiamento, controle e fiscalização do trânsito; 

V - propor prioridades nas ações de policiamento investigativo, preventivo 

e ostensivo realizadas pelos órgãos de segurança pública, que atuam no município, 

por meio de intercâmbio permanente de informações e gerenciamento; 

VI - sugerir ações, mediante convênios do Município e parcerias, quando 

necessário, com entidades nacionais e estrangeiras, que exerçam atividades 

destinadas a estudos e pesquisas de interesse para a consecução das competências 

atribuídas à Secretaria; 

VII - contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da 

criminalidade, promovendo o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; 

VIII - planejar, fixar diretrizes e coordenar as ações de fiscalização de 

trânsito de competência do Município, nos termos da legislação em vigor; 

IX - fomentar e estimular a participação da comunidade na formulação e 

aplicação das políticas de segurança pública no âmbito do município de Governador 

Celso Ramos; 

X - manter parcerias para compartilhamento de dados estatísticos das 

polícias, estadual e federal para o estabelecimento de prioridades das ações de 

segurança municipal; 

XI - executar as ações e políticas de Defesa Civil no Município de 

Governador Celso Ramos; 

XII - baixar atos normativos, disciplinando os serviços da Secretaria de 

Segurança Pública e Gestão de Trânsito; 

XIII - desenvolver projetos voltados para a segurança pública, em parceria 

com a comunidade, órgãos públicos e entidades da sociedade civil; 

XIV - articular e coordenar os organismos responsáveis pela defesa civil, 

com vistas à prevenção e enfrentamento de calamidades públicas no âmbito do 

Município, com planos anuais e implantação de programas e treinamento para 

voluntários; 

XV - promover políticas públicas de desenvolvimento da mobilidade e 

acessibilidade de pedestres, ciclistas, idosos, gestantes, pessoas com deficiências 

física ou visual, temporária ou definitiva, motociclistas, automóveis, veículos de tração 

animal, e de transporte público, com o objetivo de fomentar uma melhor qualidade de 

vida da população e o desenvolvimento social e econômico, de forma equilibrada e 

sustentável; 
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XVI - implementar ações que visem ampliar a liberdade de locomoção das 

pessoas, de modo a assegurar o efetivo direito de ir e vir; 

XVII - atuar de modo integrado com outras Secretarias Municipais e com 

órgãos das administrações estadual e federal, bem como com a iniciativa privada, com 

o intuito de aproximar as pessoas que se utilizam do espaço municipal em busca dos 

destinos por elas procurados, em particular para as escolas, hospitais e outros, 

priorizando a diminuição do tráfego da população e contribuindo para melhoria da 

mobilidade urbana;  

XVIII - formular, acompanhar e executar políticas públicas municipais com 

fins de privilegiar o trânsito consciente, com o escopo de desenvolver a mobilidade 

urbana adequada; 

XIX - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos, 

adequação dos locais de estacionamento e reorientação do tráfego, com o objetivo de 

dar maior fluidez ao tráfego da cidade e diminuir a emissão de poluentes; 

XX - estabelecer as diretrizes de trânsito, em conjunto com os demais 

órgãos de trânsito; 

XXI - executar o sistema de sinalização, de dispositivos e equipamentos de 

controle viário; 

XXII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de 

Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 

competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade 

das transferências de veículos e de prontuários dos documentos de uma para outra 

unidade da Federação; 

XXIII - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito, no âmbito do município, com ênfase na educação e 

conscientização dos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, priorizando o 

respeito à vida e às normas de trânsito, conforme as diretrizes estabelecidas pelo 

CONTRAN. 

 

Art. 100 A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão do 

Trânsito: 

é composta pelas seguintes unidades: 

I – Assessoria de Gabinete; 

II – Diretoria de Proteção ao Cidadão e ao Patrimônio Público, que é 

integrada pela: 

a) Gerência de Monitoramento Urbano; 

III – Diretoria de Trânsito que é integrada pela: 

a) Gerência de Sinalização; 

IV – Diretoria de Convênios de Segurança Pública que é integrada pela: 

a) Gerente de Convênios; 

V – Diretoria de Proteção e Defesa Civil que é integrada pela: 

a) Gerência de Operações e Assistência da Diretoria da Defesa Civil. 
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Parágrafo único. Os cargos comissionados que integram Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e Gestão do Trânsito têm suas atribuições fixadas 

nos termos do Anexo XVIII, desta Lei Complementar. 

 

TÍTULOIV 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.101 A Administração Municipal Indireta é constituída pelas autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista do Município 

e os consórcios públicos, que observarão, além do disposto nesta lei, as respectivas 

leis de criação, regulamentos, estatutos, regimentos internos e a legislação aplicável. 

 

Art. 102 Integram a Administração Municipal Indireta os seguintes órgãos: 

I – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto–SAMAE, criado pela 

Lei nº 369/91; 

II  - Fundação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos – 

FAMGOV, criada pela Lei nº 1294/2018. 

 

Art.103  As unidades da Administração Municipal Indireta têm autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial e operacional e visam, além das disposições 

legais específicas, atenderem aos princípios, às diretrizes e preceitos estabelecidos 

nesta Lei e noPlanejamento Geral da Administração, estando vinculados diretamente 

ao Prefeito Municipal, a quem serão submetidos diretamente 

ouporhomologaçãoosatosconstitutivos,regulamentarese suas alterações. 

§1º Aos servidores da Administração Municipal Indireta aplicam-se 

integralmente as disposições relativas aos da Administração Municipal Direta, salvo 

disposição legal expressa em contrário. 

§2º As disposições regulamentares relativas à organização 

administrativados entes da Administração Municipal Indireta serão estabelecidas em 

regimentos internospróprios, sujeitos a à homologação do Prefeito Municipal, que 

pode vetar total ou parcialmente e recomendar alterações. 

 

TÍTULOV 

DOSCARGOSEMCOMISSÃOE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

 

CAPÍTULOÚNICO 

DASDISPOSIÇÕESGERAIS 

 

Art. 104 Ficam estruturados e criados por esta Lei os cargos de livre 

nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, para as atribuições 
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dedireção, chefia e assessoramento da Administração Municipal Direta, conforme 

remuneração  e quantitativo previstos nos Anexos I e II, desta Lei Complementar. 

 

Art. 105 O Chefe do Poder Executivo nomeará, ainda, os Secretários 

Municipais, o Procurador Geral do Município e Chefe de Gabinete do Prefeito, e as 

autoridades das entidades da Administração Municipal Indireta. 

 

Art.106 Os Secretários Municipais possuem a natureza de agentes 

políticos, sendo remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, 

por lei específica, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 

prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, excluídas as verbas 

decaráter indenizatório, ressalvado o disposto no art. 111 desta Lei Complementar. 

§1º Fica vedado, expressamente, opagamento aos Secretários 

Municipais de do adicional de horas extras e adicionais pelo exercício de atividades 

insalubres ou perigosas. 

§2º Aos subsídios é assegurada revisão geral anual, na mesma data e 

com osmesmos índices fixados para os servidores estatutários. 

§3º O valor fixado para os subsídios dos Secretários Municipais, bem 

como dos demais agentes políticos, não poderá exceder em nenhuma hipótese o 

subsídio mensal estabelecido para o Prefeito Municipal. 

§4º Aos agentes políticos será assegurado o gozo de período de férias 

anuais de 30 (trinta) dias. 

§5º Os nomeados para o cargo de Secretário Municipal deverão 

apresentar na data da posse as declarações previstas no art.109, inciso VII alíneas 

“a” a “f” ,desta Lei Complementar. 

§ 6º Aplica-se aos detentores dos cargos de Chefe de Gabinete do 

Prefeito Municipal e Procurador Geral do Município o disposto neste artigo, 

ressalvadas, quanto ao último, as disposições da Lei nº 1.094/2016. 

 

Art. 107 No exercício de suas atribuições cabe aos Secretários Municipais 

além das competências especificas: 

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades 

da Administração Municipal na área de sua competência e referendar os atos e 

decretos assinados pelo Prefeito Municipal; 

II - distribuir os servidores públicos pelos diversos órgãos internos das 

Secretarias Municipais que dirigem e atribuir-lhes tarefas funcionais executivas, 

respeitada a legislação pertinente; 

III - expedir circulares, instruções, portarias, ordens de serviço e demais 

disposições normativas compatíveis com a legislação vigente para promover as 

atividades realizadas pela Secretaria; 

IV - apresentar ao Prefeito relatório anual de sua gestão na Secretaria; 

V - receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir 

e promover as correções exigidas; 
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VI - decidir, mediante despacho exarado em processo, sobre pedidos cuja 

matéria se insira na área de sua competência; 

VII - ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas; 

VIII - propor, planejar, coordenar e sugerir a adoção de medidas de 

desburocratização e eficiência na gestão municipal; 

IX - indicar os membros de comissões e grupos de trabalho da Secretaria; 

X - administrar e executar o orçamento, nos termos da lei; 

XI - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar 

representantes com poderes específicos; 

XII - elaborar a programação do órgão compatibilizando-a com as diretrizes 

gerais do Governo; 

XIII - dar publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme 

legislação específica; 

XIV - propor o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações 

de contas; 

XV - zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

XVI - exercer outras atividades situadas na área de atuação dos órgãos que 

dirigem e demais atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao detentor do cargo de Procurador Geral 

do Município o disposto neste artigo.  

 

Art. 108 Os Secretários Municipais serão assessorados e assistidos pelos 

Secretários Municipais Adjuntos de suas pastas em suas atribuições, que os 

substituirão em suas ausências e impedimentos legais. 

Parágrafo único. As atribuições dos Secretários Municipais Adjuntos estão 

fixadas nos Anexos III a XVIII, e sua remuneração e quantitativo nos Anexos I e II, 

desta Lei Complementar. 

 

Art.109 São requisitos para prover cargo comissionado: 

I – comprovada nacionalidade brasileira, observado o contido no art.12 

da Constituição Federal; 

II – o gozo dos direitos políticos; 

III – a quitação com as obrigações militares, para os homens; 

IV – a quitação com as obrigações eleitorais; 

V – a idade mínima de18 (dezoito) anos; 

VI – a comprovação da aptidão física para exercício do cargo, salvo 

quando se tratar de servidor público do Município de Governador Celso Ramos, em 

efetivo exercício; 

VII – a apresentação prévia à nomeação da: 

a) Declaração de não acumulação ou de acumulação lícita de cargos, 

empregos ou funções públicas, inclusive se já aposentado em outro cargo ou 

emprego público; 

b) Declaração de ausência de impedimento de exercício de cargo, 
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emprego ou função pública; 

c) Declaração de Ausência de Grau de Parentesco que configure 

práticade nepotismo, observada a aplicação Súmula Vinculante nº 13 do Supremo 

Tribunal Federal; 

d) Declaração de Inexistência de Percepção de Proventos de 

Aposentadoria por Invalidez em qualquer regime previdenciário; 

e) Declaração de Bens e Valores, que pode ser substituída pela 

apresentação da última Declaração do Imposto de Renda apresentada à Receita 

Federal; 

f) Certidão de Quitação Eleitoral. 

§1º A Declaração de Bens e Valores compreenderá imóveis, móveis, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e 

valorespatrimoniais, localizados no País ou no exterior, e, quando for o caso, 

abrangerá osbens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de 

outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos 

apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

§2º A Declaração de Bens e Valores deve ser apresentada, anualmente, 

até o dia 1º de maio, sob pena de: 

I – aplicação das sanções legais previstas; 

II - suspensão do pagamento da remuneração até o efetivo cumprimento 

de referida obrigação. 

 

Art. 110 No cômputo geral dos cargos em comissão de que trata o art. 28 

desta Lei Complementar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do quantitativo de cargos 

dos órgãos e das entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta serão 

ocupados por servidores titulares de cargo de provimento efetivo.  

 

Art. 111 O servidor detentor de cargo de provimento efetivo que venha a 

ocupar o cargo de Secretário Municipal ou cargo comissionado, poderá optar: 

I - pela remuneração de seu cargo de provimento efetivo, acrescido do 

percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para o cargo de Secretário 

Municipal ou cargo comissionado, a título de gratificação;  

II – pelo valor fixado para o cargo comissionado. 

 

Art. 112 O cargo em comissão não poderá ser ocupado por servidor 

detentor de mandato eletivo dos Poderes Executivo ou Legislativo municipal, 

ressalvada a possibilidade de licenciamento do mandato. 

 

Art. 113 O ocupante de cargo comissionado poderá ser convocado, em 

qualquer horário, sempre que houver interesse da Administração Pública Municipal. 

 

Art.114 É vedado o exercício cumulativo demais de um cargo 

comissionado na Administração Pública Municipal, ressalvada a nomeação em 

caráter interino com compatibilidade de horário, sem prejuízo das atribuições do 
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cargo originário, hipótese em que o servidor deverá optar pela remuneração de um 

dos cargos durante o período da interinidade. 

Parágrafo único. A permanência como interino não poderá ser superior a 

60 (sessenta)dias. 

Art.115 Ressalvado o disposto no art.114 desta Lei Complementar é 

vedado o exercício cumulativode cargo comissionado com: 

I – cargo de provimento efetivo; 

II – função de natureza temporária; 

III – outro cargo comissionado, em qualquer esfera da Administração 

Pública. 

 

Art. 116 Os cargos comissionados serão remunerados, exclusivamente, 

por valor fixado em lei, em parcela única, ficando vedado o pagamento de quaisquer 

acréscimos ou vantagens, excetuados: 

I – o Adicional de Férias; 

II – a Gratificação Natalina; 

III – as gratificações para participação de Comissões específicas; 

IV  - o Auxílio-Alimentação; 

V – as Diárias. 

§1º Aos servidores comissionados será assegurado o gozo de período 

de férias anuais de 30 (trinta) dias. 

§2º Fica vedado, expressamente, o pagamento do Adicional de Serviços 

Extraordinários aos detentores de cargo comissionado. 

§3º É assegurada revisão geral anual da remuneração dos cargos 

comissionados, na mesma data e com os mesmos índices fixados para os 

servidoresefetivos. 

§ 4º Aplica-se aos Secretários Municipais, Procurador Geral do Município 

e Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal o disposto nos incisos I, II e V do caput 

deste artigo. 

Art. 117 À servidora gestante, ocupante, exclusivamente, de cargo 

emcomissão é assegurada a Licença-Maternidade, com duração de 120 (cento e 

vinte) dias, garantida a prorrogação da licença por mais 60 (sessenta) dias. 

§1º A prorrogação de que trata este artigo será assegurada à servidora 

comissionada mediante requerimento efetivado até o final do primeiro mês após o 

parto, e concedida imediatamente após a fruição da Licença-Maternidade de que 

trata o caput deste artigo. 

§2° Durante o período de prorrogação da Licença-Maternidade, a 

servidora comissionada terá direito à sua remuneração integral. 

§3º Pela adoção de criança de até 06 (seis) anos de idade, as servidoras 

comissionadas terão direito à Licença-Maternidade de 90 (noventa) dias. 

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo às Agentes Políticas. 
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Art. 118 Pelo nascimento de filho o servidor comissionado terá direito a 

Licença Paternidade de 15 (quinze) dias consecutivos. 

§ 1º Pela adoção de criança de até 06 (seis) anos de idade, o servidor 

comissionado terá direito a Licença Paternidade de 10(dez) dias consecutivos. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo aos Agentes Políticos. 

 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 119 Ficam criados os órgãos e as unidades descritas nesta Lei 

Complementar que desdobram a estrutura da Secretaria Geral do Gabinete do 

Prefeito Municipal, das Secretarias Municipais, da Procuradoria Geral do Município, 

da Controladoria Interna e da Ouvidoria. 

§ 1º Os cargos de provimento em comissão que compõem a estrutura da 

Administração Municipal Direta são os descritos no Anexo II, desta Lei Complementar. 

§ 2º Ficam criados os cargos de provimento em comissão e suas 

respectivas vagas contidos no Anexo II desta Lei Complementar. 

§ 3º Os cargos de Secretário Municipal, Procurador Geral do Município e 

Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, e suas respectivas vagas ficam mantidos, 

readequadas suas atribuições nos termos dos Anexos III a XVIII, desta Lei 

Complementar.  

§ 4º Os cargos de Secretário Municipal Adjunto, Assessor de Gabinete do 

Vice-Prefeito, Assessores de Gabinete dos Secretários Municipais, Ouvidor Geral e 

Assessores Jurídicos, e suas respectivas vagas ficam mantidos, readequadas suas 

atribuições e remunerações nos termos dos Anexos I, III a XVIII, desta Lei 

Complementar.  

 

Art. 120 Ficam as nomenclaturas das Secretarias Municipais alteradas 

nos seguintes termos: 

I – a Secretaria Municipal de Comunicação passa a denominar-se 

Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais; 

II – a Secretaria Municipal de Segurança Pública passa a denominar-se 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e  Gestão de Trânsito; 

III – a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

passa a denominar-se Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade; 

IV – a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação passa a 

denominar-se Secretaria Municipal de Ação Social; 

V – a Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio passa a 

denominar-se Secretaria Municipal de Turismo e Eventos; 

VI – a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos passa a 

denominar-se Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos; 

VII - a Secretaria Municipal de Agricultura passa a denominar-se 
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Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; 

VIII - a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer passa a 

denominar-se Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. 

 

Art. 121 O caput do art. 1º da Lei nº 1.384/2019 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica criada a gratificação de desempenho pessoal de até 40% 

(quarenta por cento) do vencimento do cargo a ser concedido aos 

servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e os admitidos em 

caráter temporário (ACTs) do Poder Executivo, incluídas suas Autarquias 

e Fundações, mediante requisição do chefe imediato e/ou Secretário, sob 

anuência do Prefeito Municipal.” 

 

Art. 122 Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, 

transferirou reutilizar as dotações orçamentárias aprovadas em relação aos órgãos e 

cargos extintos ou transformados nesta Lei Complementar. 

 

Art. 123 As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar 

correrão à conta das dotações do Orçamento vigente do Município. 

 

Art. 124 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições legais em contrário, e em especial: 

I – a Lei nº 1.087/2016 com exceção do §4º do art. 12 e art. 34; 

II – os artigos 4º, 8º, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei nº 1.162/2017; 

III – Lei nº 1.189/2017; 

IV – Lei nº 1.193/2017; 

V – os artigos 21, 22e 23 da Lei nº 1.242/2018; 

VI – os artigos 1º a 4º da Lei nº 1.270/2018; 

VII – Lei nº 1.311/2019; 

VIII – os artigos 1º a 3º da Lei nº 1.315/2019; 

IX – Lei nº 1.321/2019; 

X – o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.396/2019; 

XI – a Lei nº 1.324/2019 com exceção dos artigos 6º e 7º; 

XII – a Lei nº 1.419/2020. 

 

Governador Celso Ramos/SC, 02 de Agosto de 2022. 

 

 
MARCOS HENRIQUE DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
PADRÃO/VALOR REMUNERATÓRIO 

AGENTES POLITICOS E CARGOS COMISSIONADOS 

 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 

CARGO PADRÃO VALOR 

Secretário Municipal 
Procurador-Geral do Município 
Assessor de Projetos Especiais 
Ouvidor Geral 
Chefe de Gabinete 

DAS-1 R$ 8.539,22 

Secretário Municipal Adjunto 
Secretário-Executivo 

DAS-2 R$ 5.000,00 

Assessor-Executivo de Gabinete – Vice-Prefeito 
Assessor de Gabinete 

DAS-3 R$ 4.750,00 

Secretário da Junta de Serviço Militar DAS-4 R$ 3.000,00 

Assessor Jurídico CC-1 R$ 5.500,00 

Secretário Geral dos Conselhos CC-2 R$ 5.000,00 

Diretor de Administração Geral 
Assessor de Procedimentos Legais - CI 
Assessor de Procedimentos Contábeis – CI 
Assessor de Procedimentos Legais RH e Licitações 

CC-3 R$ 4.500,00 

Diretor 
Intendente de Serviços Públicos 

CC-4 R$ 4.000,00 

Subdiretor  
Diretor de Unidade Educacional 

CC-5 R$ 3.300,00 

Diretor do Polo de Projetos CC-6 R$ 3.000,00 

Coordenador Pedagógico CC-7 R$ 2.800,00 

Coordenador do Posto de Saúde CC-8 R$ 2.300,00 

Gerente 
Coordenador Administrativo 

CC-9 R$ 2.000,00 
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ANEXO II 
PADRÃO/VALOR REMUNERATÓRIO 

AGENTES POLITICOS E CARGOS COMISSIONADOS 
ESTRUTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GOVERNADOR 

CELSO RAMOS 

ANEXO II - QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

CHEFE DE GABINETE 1 

ASSESSOR DE GABINETE 1 

ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 1 

DIRETOR DE EXPEDIENTE E LEGISLAÇÃO 1 

SECRETÁRIO GERAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 1 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE SISTEMAS DO GOVERNO ELETRÔNICO 1 

DIRETOR DE SISTEMAS DO GOVERNO ELETRÔNICO 1 

GERENTE DE REDES 1 

SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 1 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 1 

GERENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS IGUALDADE RACIAL, MULHER E PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 
1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 1 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 1 

GERENTE DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 1 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PROCEDIMENTOS 1 

ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS LEGAIS 1 

ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 1 

OUVIDOR GERAL 1 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E INTERLOCUÇÃO SOCIAL 1 

INTENDENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS DE ARMAÇÃO DA PIEDADE, CAMBOA, 

FAZENDA DA ARMAÇÃO, COSTEIRA DA ARMAÇÃO E CAIEIRA  
1 

INTENDENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS DE AREIAS DE BAIXO, AREIAS DO MEIO, 

AREIAS DE CIMA E JORDÃO 
1 

INTENDENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS DE GANCHOS DE FORA E PALMAS 1 

SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1 

TOTAL DE CARGOS NO GANINETE DO PREFEITO 27 

 

GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL 

  

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

ASSESSOR-EXECUTIVO DE GABINETE (Vice-Prefeito) 1 

TOTAL DE CARGOS NO GANINETE DO VICE PREFEITO 1 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 1 

ASSESSOR JURÍDICO 3 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PROCEDIMENTOS 1 
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DIRETOR DE CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO 1 

GERENTE DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 1 

TOTAL DE CARGOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 7 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 

DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 1 

GERENTE DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS 1 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 

GERENTE DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 1 

GERENTE DE SERVIÇOS GERAIS 1 

GERENTE DE ALMOXARIFADO 1 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO 1 

DIRETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 1 

GERENTE DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS 1 

DIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1 

GERENTE DE SAÚDE OCUPACIONAL 1 

GERENTE DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1 

GERENTE DE CADASTROS E INFORMAÇÕES FUNCIONAIS 1 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  1 

ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS LEGAIS DE RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES 1 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE LOGÍSTICA 1 

DIRETOR DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 

GERENTE DE MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ESPAÇOS 

PÚBLICOS 
1 

GERENTE DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA 1 

DIRETOR DE FROTA 1 

GERENTE DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DE FROTA 1 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE FROTA 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 25 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 1 

DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 1 

GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 1 

DIRETOR DE TESOURARIA 1 

GERENTE DE TESOURARIA 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 7 

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA ADJUNTO 1 
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ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA 1 

DIRETOR DO SISTEMA DE GESTÃO DA RECEITA 1 

GERENTE DE CADASTRO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS 1 

GERENTE DE CADASTRO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 1 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 1 

GERENTE DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 9 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 1 

DIRETOR DE APOIO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA  1 

GERENTE DE EXTENSÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 1 

DIRETOR DE APOIO DAS ATIVIDADES DA PECUÁRIA 1 

GERENTE DE EXTENSÃO DE ATIVIDADES DA PECUÁRIA 1 

DIRETOR DE CADASTRO E PRODUÇÃO RURAL 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 8 

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 1 

DIRETOR DE APOIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA 1 

GERENTE DE EXTENSÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA 1 

DIRETOR DE APOIO DA ATIVIDADE DA MARICULTURA 1 

GERENTE DE EXTENSÃO DA ATIVIDADE DA MARICULTURA 1 

GERENTE DE CADASTRO DA PESCA E MARICULTURA 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 8 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 1 

DIRETOR DE ESPORTE DE RENDIMENTO 1 

GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ESPORTE 1 

DIRETOR DE ESPORTE DE BASE 1 

DIRETOR DE ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO 1 

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE GINÁSIOS PÚBLICOS – INTEGRAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1 

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE GINÁSIOS PÚBLICOS – INTEGRAÇÃO DE TERCEIRA IDADE 1 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E MEMÓRIA 1 

DIRETOR DE CULTURA 1 

GERENTE DE PROJETOS CULTURAIS 1 

GERENTE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 1 
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DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E RESGATE À CULTURA LOCAL  1 

GERENTE DE ACERVO DA CULTURA LOCAL 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 15 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 1 

DIRETOR DE PLANEJAMENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO 1 

GERENTE DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 1 

GERENTE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 1 

DIRETOR DE EVENTOS 1 

GERENTE DE LOGÍSTICA DE EVENTOS 1 

GERENTE DE CAPTAÇÃO E RECEPÇÃO DE EVENTOS 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 9 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS 
1 

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA 1 

GERENTE DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO 1 

GERENTE DE ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 1 

DIRETOR DE CONSERVAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS E PAISAGISMO 1 

GERENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS 1 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E CEMITÉRIOS 1 

GERENTE DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
10 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MOBILIDADE 
1 

DIRETOR DE APLICAÇÃO DO PLANO DIRETOR 1 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1 

DIRETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 1 

GERENTE DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 1 

DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES 1 

GERENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE GESTÃO URBANA E OBRAS PÚBLICAS 1 

DIRETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS 1 

GERENTE DE ANÁLISE DE PROJETOS 1 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1 

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 1 
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GERENTE DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MOBILIDADE 
15 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 1 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO  1 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 

DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 

GERENTE DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1 

GERENTE DE INCLUSÃO SOCIAL E APOIO À FAMÍLIA 1 

GERENTE DE APOIO AO ESTUDANTE 1 

GERENTE DE HABITAÇÃO ASSISTENCIAL 1 

DIRETOR DE BEM-ESTAR SOCIAL 1 

GERENTE DE APOIO AOS GRUPOS DE IDOSOS E MÃES 1 

DIRETOR DO CRAS 1 

GERENTE DE APOIO AO CRAS 1 

GERENTE DE APOIO E OPERAÇÕES DO CADÚNICO 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 15 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 1 

SUBDIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO 1 

GERENTE DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA 1 

GERENTE DE ALMOXARIFADO 1 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO DA EDUCAÇÃO 1 

GERENTE DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DA EDUCAÇÃO 1 

DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 1 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 1 

DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1 

GERENTE DE ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 1 

DIRETOR DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 

GERENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 1 

DIRETOR DE TECNOLOGIA E MÍDIA ESCOLAR 1 

GERENTE DE TECNOLOGIA ESCOLAR 1 

DIRETOR DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS FEDERAIS 1 

GERENTE DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS FEDERAIS 1 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS ESCOLARES 1 

GERENTE DE COMUNICAÇÃO ESCOLAR 1 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO 1 

GERENTE ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO 1 

DIRETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1 
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GERENTE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1 

DIRETOR DE ENSINO INFANTIL 1 

GERENTE DE ENSINO INFANTIL 1 

DIRETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 

GERENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 

DIRETOR DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1 

GERENTE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1 

DIRETOR GERAL DE PROJETOS DOS POLOS EDUCACIONAIS 1 

GERENTE DE PROJETOS DOS POLOS EDUCACIONAIS 1 

DIRETOR DE ESCOLA 8 

COORDENADOR PEDAGÓGICO – ENSINO FUNDAMENTAL 8 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO – ENSINO FUNDAMENTAL 8 

DIRETOR DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 7 

COORDENADOR PEDAGÓGICO – EDUCAÇÃO INFANTIL 7 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO – EDUCAÇÃO INFANTIL 7 

DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1 

DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 

DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 1 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 1 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 1 

DIRETOR DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 2 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 2 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 

MULTIDISCIPLINAR 
2 

DIRETOR DO POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 8 

GERENTE DO POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 8 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 107 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE 1 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 1 

SUBDIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE 1 

GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 

GERENTE DE COMPRAS DA SAÚDE 1 

DIRETOR DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 1 

GERENTE DE OPERAÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 1 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 1 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA POLICLÍNICA 

MUNICIPAL 
1 

DIRETOR DE AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 1 

GERÊNCIA DE AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 1 

DIRETOR DE ATENÇÃO BÁSICA 1 

GERENTE DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS 1 

COORDENADOR DO POSTO DE SAÚDE 10 
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DIRETOR DE ATIVIDADES DO ESF 1 

GERENTE DE ATIVIDADES DO ESF 1 

DIRETOR DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 1 

GERENTE DE APOIO AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 1 

DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL 1 

DIRETOR DE GESTÃO FARMACÊUTICA 1 

GERENTE DE OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS 1 

DIRETOR DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 1 

GERENTE DE OPERAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 1 

DIRETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA 1 

GERENTE DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA 1 

DIRETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES 1 

GERENTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES 1 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO DA SAÚDE 1 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DA SAÚDE 1 

DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1 

GERENTE DE CADASTRO E ALVARÁ SANITÁRIO 1 

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 1 

DIRETOR DE EPIDEMIOLOGIA 1 

GERENTE DE IMUNIZAÇÃO 1 

GERENTE DE CONTROLE E COMBATE À DENGUE 1 

GERENTE DE CONTROLE E COMBATE À AIDS/DST 1 

DIRETOR DO BEM-ESTAR ANIMAL 1 

GERENTE DE ATIVIDADES DO BEM-ESTAR ANIMAL 1 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL 1 

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 51 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO TRÂNSITO 

CARGOS DA ESTRUTURA VAGAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO TRÂNSITO 1 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO TRÂNSITO ADJUNTO 1 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO 

TRÂNSITO 
1 

DIRETOR DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO 1 

GERENTE DE MONITORAMENTO URBANO 1 

DIRETOR DE TRÂNSITO 1 

GERENTE DE SINALIZAÇÃO 1 

DIRETOR DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 1 

GERENTE DE CONVÊNIOS 1 

DIRETOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 1 

GERENTE DE OPERAÇÕES E ASSISTÊNCIA DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL 1 

TOTAL DE CARGOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO 

TRÂNSITO 
11 

TOTAL 325 
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ANEXO III - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
 

SECRETARIA GERAL DEGABINETE 

 

CHEFE DE GABINETE 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assistir direta e imediatamente o Prefeito Municipal no desempenho de suas 

atribuições; 

2. Promover a avaliação e monitoramento da ação governamental e da ação da 

Administração Municipal Direta e Indireta; 

3. Promover o relacionamento do Governo com a Câmara de Vereadores e demais 

órgãos públicos ou entidades privadas;  

4. Promover a integração dos órgãos e unidades administrativas do Poder 

Executivo;  

5. Programar a representação político-social do Prefeito;  

6. Assistir ao Prefeito nas suas relações com os munícipes;   

7. Representar o Prefeito em solenidades e perante outros órgãos oficiais;  

8. Preparar o expediente do Gabinete;  

9. Receber, analisar, preparar e expedir respostas às consultas e denúncias 

encaminhadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos; 

10. Promover o acompanhamento dos atos expedidos pelo Poder Legislativo; 

11. Examinar e analisar o conteúdo e a técnica legislativa de anteprojetos de lei, 

mensagens e demais documentos relativos ao processo legislativo que serão 

submetidos à apreciação da Câmara de Vereadores; 

12. Elaborar, consultando os órgãos da Administração Pública Municipal envolvidos 

no processo, as razões de veto do Prefeito Municipal, quando da sanção de leis; 

13. Ordenar, controlar e encaminhar as respostas do Poder Executivo a pedidos de 

informações, requerimentos, moções e indicações oriundas do Poder Legislativo; 

14. Exercer atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, demais leis 

municipais e regulamentos, com o apoio dos servidores titulares de cargos de 

provimento em comissão e dos de provimento efetivo, e desenvolver outras 

atribuições correlatas que forem designadas pelo Prefeito ou atribuídas mediante 

Decreto do Poder Executivo; 

15. Atuar na organização das atividades em que tenha a presença do Prefeito 

Municipal; 

16. Dar suporte aos eventos realizados pelas Secretarias Municipais; 

17. Manter e atualizar o banco de dados do Prefeito Municipal e ao envio dos 

convites para as solenidades; 

18. Coordenar a agenda de reuniões, audiências e demais atividades do Prefeito 

Municipal; 

19. Apoiar a elaboração do Plano Plurianual, bem como acompanhar a elaboração 

do Orçamento Anual; 

20. Apoiar as atividades de programação e acompanhamento orçamentário e 

avaliação dos resultados das Secretarias Municipais; 
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21. Orientar e apoiar as atividades desempenhada pela Secretaria-Executiva 

vinculada à Secretaria Geral; 

22. Desempenhar outras atividades governamentais relacionadas às suas 

atribuições. 

23. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

24. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

25. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Prefeito Municipal nas fases de geração, articulação e análise das 

variáveis que integram os processos de tomada de decisão; 

2. Assessorar o Prefeito Municipal em matérias que requeiram estudos e pesquisas 

sobre políticas públicas de interesse do Governo Municipal;  

3. Assessorar o Prefeito Municipal na apuração e avaliação de indicadores de 

qualidade e de desempenho de unidades vinculadas que exijam discrição e 

confiabilidade;  

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 
documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 
5. Articular-se com o Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal na preparação de 

material de informação e de apoio, bem como na preparação de encontros e 

audiências do Chefe do Executivo com autoridades públicas municipais, estaduais 

e federais;  

6. Supervisionar a preparação da correspondência do Prefeito Municipal com 

autoridades públicas municipais, estaduais e federais;  

7. Participar, juntamente com os demais órgãos competentes, do planejamento, da 

preparação e da execução das viagens do Prefeito Municipal;  

8. Prestar informações ao público interno e externo; 

9. Prestar suporte técnico-administrativo à Diretoria de Expediente e Legislação; 

10. Acompanhar e analisar os indicadores de desempenho da Administração 

Municipal, definindo planos, em conjunto com as pessoas envolvidas, para 

promover a melhoria contínua dos serviços públicos; 

11. Auxiliar o Chefe de Gabinete do Prefeito na organização de reuniões, seminários 

e entrevistas coletivas e no acompanhamento da agenda oficial; 

12. Promover a recepção de todas as autoridades nos eventos da Prefeitura 

Municipal; 

13. Desempenhar outras atividades governamentais relacionadas às suas 

atribuições; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, elaborar, coordenar, desenvolver e executar projetos especiais eleitos 

pela municipalidade de impactos sociais, urbanísticos e econômicos articulados 

com as demais secretarias municipais, a garantir a qualidade e celeridade das 

ações; 

2. Acompanhar a formulação e execução de projetos considerados prioritários para 

os setores; 

3. Acompanhar e estruturar a implementação dos programas e projetos integrados 

e estratégicos; 

4. Realizar estudos e pesquisas visando possibilitar a definição de projetos 

essenciais para fortalecimento e desenvolvimento do Município; 

5. Articular-se internamente e com entidades municipais, estaduais e federais no 

desenvolvimento e realização de projetos especiais; 

6. Proceder levantamentos e elaborar estudos e pesquisas para subsidiar às 

questões estratégicas da ação governamental; 

7. Estruturar e acompanhar em conjunto com a Diretoria de Captação de Recursos 

a condução dos processos de captação de recursos externos para as ações 

estratégicas; 

8. Elaborar, coordenar e gerenciar convênios, projetos e planos ou programas de 

ação governamental, contabilizando-os com prioridades e diretrizes do Governo 

Municipal; 

9. Coordenar e estruturar o cadastro de propostas nos programas específicos 

(SICONV, SIGEF, Editais Caixa, dentre outros); 

10. Assessorar na elaboração de projetos setoriais; 

11. Acompanhar a tramitação dos cadastros e propostas até a contratação e a 

execução físico-financeira dos convênios e contratos de repasse; 

12. Estruturar os procedimentos para juntada e entrega dos documentos internos e 

externos relativos aos convênios, contratos de repasse e financiamentos; 

13. Gerenciar e comprometer os recursos necessários para a condução dos projetos 

da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos; 

14. Definir e disseminar o modelo metodológico e a cultura de gerenciamento de 

projetos da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos; 

15. Promover as mudanças organizacionais para desenvolver as competências e 

habilidades necessárias em gerenciamento de projetos da Prefeitura Municipal de 

Governador Celso Ramos; 

16. Definir padrões a serem adotados no gerenciamento dos projetos da Prefeitura 

Municipal de Governador Celso Ramos; 

17. Articular-se com os integrantes dos demais órgãos do Município promovendo, 

periodicamente, visitas in loco, reuniões de trabalho, encontros ou eventos visando 

manter a unificação e padronização da atuação sistêmica e a implantação de 

projetos de interesse do Governo Municipal; 



 

73 

18. Acompanhar as políticas e diretrizes do Governo Federal para assuntos de 

comércio exterior, bem como as atividades dos demais Municípios do Estado quanto 

às políticas de incentivos ao investimento estrangeiro; 

19. Executar atividades, no âmbito da economia internacional, visando à atração de 

investimentos estrangeiros, à implantação de novas empresas e à promoção de 

negócios no Município; 

20. Planejar e executar atividades de inteligência competitiva e comercial, na busca 

de dados, informações e conhecimentos indispensáveis às ações de promoção das 

exportações e de atração de investimentos estrangeiros no Município; 

21. Desenvolver atividades de integração política e administrativa em sua área de 

atuação;  

22. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 
23. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 
24. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE EXPEDIENTE E LEGISLAÇÃO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar a coordenação de todas as atividades de elaboração dos atos 

normativos e dos projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo; 

2. Revisar minutas de projetos de leis, mensagens, decretos, regulamentos, 

regimentos, vetos, bem como acompanhar os atos emitidos pelo Poder Legislativo 

Municipal; 

3. Assessorar nos serviços de protocolo, recebimento, registro, expedição, 

acompanhamento e controle da tramitação de documentos e processos;  

4. Receber e promover o controle dos prazos em consultas e denúncias 

encaminhadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos; 

5. Prestar assessoramento técnico-administrativo aos órgãos da Administração 

Pública Municipal, monitoramento e avaliação de processos administrativos e 

legislativos; 

6. Dirigir, traçar, comandar e ordenar as ações e recursos necessários à execução 

do expediente;  

7. Articular-se com as Secretarias Municipais e órgãos de controle na obtenção de 

subsídios e documentação para viabilizar minutas de expedientes oficiais; 

8. Supervisionar a digitação, organização, digitalização e consolidação da legislação 

municipal, mantendo registro, e articular-se com os serviços de publicações oficiais 

para a manutenção da atualização legislativa; 

9. Reunir elementos e preparar os atos necessários ao andamento dos processos da 

competência do órgão ou unidade e realizar pesquisas necessárias à instrução 

processual em questões que lhe forem encaminhadas;  

10. Conferir, editar e formatar as publicações de atos oficiais; 

11. Orientar os órgãos da Administração Pública municipal direta e indireta acerca 

das normas para publicação de atos oficiais; 
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12. Proceder aos encaminhamentos necessários para publicações de matérias em 

outros veículos oficiais e privados, bem como, encaminhar aos órgãos os custos de 

publicações em veículos oficiais e privados;  

13. Encaminhar aos órgãos da Administração Pública direta e indireta e as 

entidades, informações acerca da data e da edição de publicações dos expedientes; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16.  Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

SECRETÁRIO GERAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

PADRÃO: CC-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar e coordenar, no que couber, os Conselhos Municipais; 

2. Gerir a agenda, arquivos e prazos dos mandatos dos integrantes dos Conselhos, 

bem como atualização das substituições, além da participação da sociedade civil e 

membros governamentais;  

3. Efetuar despachos e consultas aos Conselhos em relação à legislação vigente;  

4. Receber, registrar, expedir, acompanhar e controlar a tramitação dos documentos 

e processos internos dos Conselhos;  

5. Coordenar o atendimento das relações governamentais com munícipes, inclusive 

associações de moradores;  

6. Executar atividades e ações administrativas voltadas ao relacionamento 

institucional dos Conselhos com organismos técnicos e/ou Secretarias, Autarquias 

e Fundações Municipais;  

7. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

8. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

9. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE SISTEMAS DO GOVERNO ELETRÔNICO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, administrar, monitorar e avaliar a política de gestão eletrônica e de 

tecnologia da informação, e a modernização, a padronização, a integração, a 

integridade, a segurança, a acessibilidade e a transparência de dados da 

Administração Pública Municipal, incluindo os serviços de telefonia e acesso de 

dados móveis; 

2. Estabelecer os padrões de aplicação de tecnologia da informação para 

otimização dos trabalhos da Administração Municipal; 

3. Propor planos de investimentos visando atualização tecnológica dos 

equipamentos e servidores do Município; 

4. Fazer cumprir a política de padronização de softwares; 

5. Estabelecer, coordenar e fazer cumprir a metodologia de vistoria, zeladoria e 

auditoria, visando ao uso correto dos equipamentos de informática, telefonia e 

acesso de dados móveis; 
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6. Promover a divulgação das técnicas de sistematização e processamento de 

dados, objetivando a melhor comunicação e fluxo das informações; 

7. Aprovar e acompanhar, conjuntamente com as unidades envolvidas, a 

implantação de sistemas adquiridos pelo Município, considerando a política de uso 

e segurança dos recursos computacionais; 

8. Manter estatística dos serviços prestados; 

9. Especificar os equipamentos a serem adquiridos; 

10. Implantar as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE SISTEMAS DO GOVERNO ELETRÔNICO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir o desenvolvimento e implementação de políticas e diretrizes que traduzam 

as melhores práticas existentes e/ou disponíveis no mercado, visando a otimização 

dos serviços e utilização dos recursos sob sua responsabilidade;  

2. Promover e coordenar os planos de investimentos visando atualização 

tecnológica dos equipamentos do Município;  

3. Coordenar, junto com técnicos e usuários, o levantamento das necessidades de 

sistemas de informação;  

4. Elaborar normas e políticas que melhorem o funcionamento e auxiliem na 

segurança de rede; 

5. Gerenciar endereços de IP, serviço de DNS, WINS, manter a rede e as sub-redes, 

incluindo a telefonia e acesso de dados móveis; 

6. Elaborar, gerenciar e programar projetos que visem a expansão dos recursos 

físicos e lógicos abrangendo a área de conectividade; 

7. Prover oportunidades para a melhoria dos processos internos e dos serviços 

prestados aos munícipes, incluindo a racionalização e redesenho de processos, 

acompanhamento da execução do contrato e fiscalização de contratos da área de 

tecnologia da informação; 

8. Administrar sistemas de contas, incluindo sistema de e-mail corporativo, contas 

em servidores de arquivos, contas de domínios e proceder auditorias de segurança 

nos servidores físicos instalados no domínio da Prefeitura Municipal de Governador 

Celso Ramos; 

9. Estabelecer metodologias para detectar vulnerabilidades de segurança física e 

lógica dos servidores e executar medidas de segurança; 

10. Administrar o uso dos certificados digitais em nome da Prefeitura Municipal de 

Governador Celso Ramos, tendo como seu representante legal, o Prefeito 

Municipal, observando as disposto no Termo de Responsabilidade de Uso de 

Certificação Digital; 

11. Realizar estudo de viabilidade das demandas para sistema de informação;  
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12. Realizar o levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, 

implantação e manutenção de sistemas de informação;  

13. Administrar atividades de projeto, implementação e manutenção de sistemas 

realizadas por desenvolvimento interno e fábrica de software externa;  

14. Analisar e aprovar novas tecnologias para o desenvolvimento de sistemas;  

15. Emitir, quando solicitado, parecer técnico nas auditorias de tecnologia da 

informação e nas análises de editais e contratos de TI;  

16. Realizar atendimento para resolução de problemas relacionados aos sistemas 

de informação do Município;  

17. Acompanhar a execução de contratos relativos à contratação de sistemas pelo 

Município; 

18. Coordenar e controlar inventários patrimoniais da área de informática;  

19. Coordenar a implantação das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados 

– LGPD, nas unidades da Administração Municipal; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE REDES 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e realizar a contratação e aquisição de soluções de hardware, software 

e serviços que englobem infraestrutura de data center e de conectividade;  

2. Planejar, programar, manter e controlar o uso de redes e servidores, incluindo a 

telefonia e acesso de dados móveis no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Governador Celso Ramos; 

3. Integrar, gerir, coordenar e interagir com os provedores de serviços, fornecedores 

de insumos, operadoras e demais intervenientes da sustentação e conectividade 

das redes; 

4. Coordenar as demais unidades da Administração Municipal para o suporte de 

redes e infraestrutura incluindo setores meio e fim da Administração Municipal 

Direta; 

5. Supervisionar a execução da manutenção de equipamentos e componentes de 

hardware das unidades da Administração Municipal Direta; 

6. Promover a realização de treinamentos dos servidores municipais, para a 

adequada utilização das soluções de hardware, software e serviços que englobem 

infraestrutura de datacenter e de conectividade; 

7. Coordenar as atividades da segurança da informação, coordenando a 

implantação das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados nas unidades 

da Administração Municipal Direta; 

8. Planejar, desenvolver e especificar requisitos de confidencialidade, integridade e 

disponibilidade de aplicações e ativos de TI;  

9. Gerenciar sistemas de contas, incluindo sistema de e-mail corporativo, contas em 

servidores de arquivos, contas de domínios e proceder auditorias de segurança nos 
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servidores físicos instalados no domínio da Prefeitura Municipal de Governador 

Celso Ramos; 

10. Categorizar informações e ativos vitais, incluindo informações pessoalmente 

identificáveis;  

11. Promover a definição, implementação e manutenção dos controles necessários 

para proteger a informação e ativos vitais (incluindo mídias) de acordo com 

requisitos de segurança;  

12. Definir e aplicar controles de acesso físico a ativos dos sistemas de informática;  

13. Analisar contratos envolvendo a gestão de sistemas de tecnologia e informação, 

acompanhando as atividades relativas ao desenvolvimento dos sistemas atendendo 

os padrões de qualidade; 

14. Coordenar e liderar equipes multidisciplinares quanto ao cumprimento de 

objetivos e o alcance de metas, assegurando agilidade e pontualidade nas soluções; 

15. Articular com fornecedores de softwares, propondo soluções e melhores 

alternativas para aquisição de produtos, após avaliação das unidades da 

Administração Municipal Direta; 

16. Contribuir no direcionamento técnico e tecnológico dos produtos de sua área de 

atuação, coordenar todas as confecções dos relatórios gerenciais de inteligência de 

mercado; 

17. Implementar e para metrizar processos de suporte a sistemas; 

18. Coordenar o inventário de hardwares e softwares existentes nas unidades da 

Administração Municipal Direta; 

19. Supervisionar a montagem de equipamentos e a implantação dos sistemas 

utilizados pelas unidades de serviços; 

20. Supervisionar a mudanças de software e aplicações acerca da segurança da 

informação;  

21. Estabelecer e fiscalizar a rotina de back-ups e outros procedimentos de 

segurança dos dados armazenados nos órgãos da Administração Municipal Direta; 

22. Criar e implantar procedimentos de restrição do acesso e utilização da rede das 

unidades de serviços da Administração Municipal Direta; 

23. Coordenar a disseminação da cultura de segurança e um programa de 

treinamento para os usuários e pessoal de TI;  

24. Estabelecer diretrizes, padrões e normas de segurança da informação e 

submetê-las ao Secretário Executivo de Sistemas de Governo Eletrônico; 

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Exercer a chefia da Secretaria Municipal de Governo, a sua representação e a 

gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Subsidiar o Prefeito Municipal na integração dos munícipes na vida política-

administrativa do Município, para melhor conhecer os anseios e necessidades da 

comunidade, direcionando de maneira precisa a sua ação; 

3. Auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas atribuições legais e atividades 

oficiais, assim como em suas funções administrativas, políticas, sociais, de 

cerimonial, de relações públicas, culturais, desportivas, de comunicação e 

divulgação; 

4. Promover o desenvolvimento das relações entre o Poder Executivo e outros 

órgãos governamentais, administração empresarial e público em geral; 

5. Promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do Governo; 

6. Coordenar atividades de relacionamento político-administrativo da Administração 

Municipal com os munícipes, entidades e associações de classe ou comunitária; 

7. Coordenar a implementação do planejamento estratégico municipal; 

8. Promover a integração e articulação dos órgãos municipais visando à 

eficiência dos programas e projetos; 

9. Desenvolver e implementar instrumentos de acompanhamento e avaliação 

de resultados das ações do Governo Municipal; 

10. Promover a relação institucional entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário 

a fim de dinamizar as relações entre as esferas dos Poderes Federal, Estadual 

e Municipal e com a Sociedade Civil Organizada e Segmentos Religiosos; 

11. Promover políticas de participação cidadã no município, de acordo com 

as necessidades básicas da municipalidade em consonância com as diretrizes de 

Governo, assegurando ao cidadão o direito de intervir na elaboração, 

implementação e monitoramento das políticas públicas; 

12. Propor e acompanhar a implementação de mecanismo de democratização 

da gestão nos diferentes órgãos da Administração Municipal; 

13. Incentivar, propor, acompanhar e articular a implementação de diferentes 

canais de interlocução do Governo com a sociedade civil em torno dos projetos de 

interesse da cidade; 

14.  Fomentar nos diversos órgãos municipais a prática da gestão democrática;  

15. Promover a divulgação das atividades do Governo Municipal em conjunto com 

a Secretaria-Executiva de Comunicação Social; 

16. Avaliar os resultados alcançados pela atividade administrativa a partir de 

relatório de metas definidos com os respectivos Secretários Municipais; 

17. Cuidar do contínuo relacionamento do Governo Municipal com as entidades 

sociais e representativas de classe, sindicatos, associações comunitárias e 

conselhos estabelecidos no Município; 

18. Monitorar o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua 

responsabilidade, apresentando ao Prefeito Municipal as propostas de decisão e 

adequação que permitam o cumprimento dos compromissos assumidos com a 

população no Plano de Governo; 
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19. Subsidiar o Prefeito Municipal na integração dos munícipes na vida político-

administrativa do Município, para melhor conhecer os anseios e necessidades da 

comunidade, direcionando de maneira precisa a sua ação; 

20. Coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos as 

medidas referentes às festividades e solenidades do Município. 

 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Governo na 
ausência do titular; 
2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de 
Governo, o processo de planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas 
pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 
3. Estabelecer políticas de participação cidadã no município, de acordo com 

as necessidades básicas da municipalidade em consonância com as diretrizes de 

Governo, assegurando ao cidadão o direito de intervir na elaboração, 

implementação e monitoramento das políticas públicas; 

4. Coordenar as atividades a serem desenvolvidas pela Secretaria-Executiva de 

Políticas Públicas. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Governo, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Governo e o Secretário Adjunto da pasta 

em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível 

estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Governo; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Governo; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Governo; 
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9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de Governo; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Governo e, quando for o caso, encaminhando-

os aos setores competentes; 

12. Assessorar as atividades desenvolvidas pela Gerência de Políticas Públicas 

para a Igualdade Racial, Mulher e Pessoa com Deficiência; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar ao Poder Executivo Municipal nas ações de políticas públicas 

relativas à condição de vida da população negra e outros segmentos raciais e 

étnicos do Município de Governador Celso Ramos;  

2. Desenvolver ações para implementação, direta ou em conjunto com as demais 

Secretarias Municipais e unidade da Administração Municipal, entidades da 

sociedade civil e empresas privadas, das Políticas Públicas de Promoção da 

Igualdade Racial, de proteção dos direitos de indivíduos, dos povos e comunidades 

tradicionais e dos grupos étnicos atingidos pela discriminação racial e pelas demais 

formas de intolerância; 

3. Assessorar ao Poder Executivo Municipal para fomentar ações de políticas 

públicas que visem à equidade de gênero, a eliminação de qualquer forma de 

discriminação e de violência contra a mulher, assegurando-lhe a plenitude de seus 

direitos, sua participação e integração no desenvolvimento econômico, social, 

político e cultural; 

4. Assessorar ao Poder Executivo Municipal nas ações de políticas públicas 

relativas à pessoa com deficiência do Município de Governador Celso Ramos; 

5. Assessorar ao Poder Executivo Municipal para fomentar ações de políticas 

públicas que visem a promoção e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, 

estimulando estudos, debates e a participação das organizações representativas na 

formulação das políticas, visando a assegurar a universalização dos direitos, a 

visibilidade e o protagonismo; 

6. Articular as ações governamentais entre os órgãos e as entidades 

governamentais e os diversos setores da sociedade, objetivando à necessária 

inclusão social das pessoas com deficiência, desenvolvendo projetos e programas 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência física, intelectual, 

auditiva, visual e múltipla; 

7. Desenvolver, executar e apoiar a programas, campanhas educativas e projetos 

relacionados a inclusão social de pessoas com deficiência física, intelectual, 

auditiva, visual e múltipla; 
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8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS IGUALDADE RACIAL, MULHER E 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Secretário-Executivo de Políticas Públicas para a implementação 

de ações voltadas: 

a) à diminuição das desigualdades raciais; 

b) à equidade de gênero, a eliminação de qualquer forma de discriminação e de 

violência contra a mulher, assegurando-lhe a plenitude de seus direitos, sua 

participação e integração no desenvolvimento econômico, social, político e cultural; 

c) a articulação de políticas que efetivem os direitos humanos das mulheres, visando 

à superação das desigualdades;  

d) ao combate dos mecanismos de subordinação e exclusão da população negra e 

outros segmentos raciais e étnicos; 

e) a promoção e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, estimulando 

estudos, debates e a participação das organizações representativas na formulação 

das políticas, visando a assegurar a universalização dos direitos, a visibilidade e o 

protagonismo; 

f) desenvolver, executar e apoiar programas, campanhas educativas e projetos 

relacionados a inclusão social de pessoas com deficiência física, intelectual, 

auditiva, visual e múltipla; 

2. Coordenar ações para implementação, direta ou em conjunto com as demais 

Secretarias Municipais e unidades da Administração Municipal, entidades da 

sociedade civil e empresas privadas, das Políticas Públicas de Promoção da 

Igualdade Racial, de proteção dos direitos de indivíduos, dos povos e comunidades 

tradicionais e dos grupos étnicos atingidos pela discriminação racial e pelas demais 

formas de intolerância; 

3. Acompanhar e promover a aplicação das normas inscritas na Lei Federal nº 

12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial); 

4. Atuar como interlocutor das demandas da igualdade racial, de proteção à mulher 

e à pessoa com deficiência, nas áreas de saúde, educação, cultura, juventude, 

gênero, assistência social, emprego, lazer, justiça, e comunicação, entre outras; 

5. Desenvolver projetos e campanhas de prevenção à violência e de combate ao 

racismo e a violência à mulher; 

6. Articular, promover, desenvolver as políticas públicas de promoção da igualdade 

racial, de forma colaborativa com as unidades responsáveis pela área de habitação 

e geração de trabalho e renda; 

7. Articular, promover e estabelecer parcerias com os órgãos de Governo e com a 

sociedade civil por meio de políticas de ações afirmativas que contemplem as 

diversas culturas com cortes de raça, gênero e faixa etária, com efetiva igualdade 

de acesso a bens fundamentais como educação, emprego e moradia; 
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8. Elaborar plano e implementar políticas afirmativas de acesso, inclusão e 
permanência no mercado de trabalho formal, bem como desenvolver o 
empreendedorismo dos afrodescendentes, em especial a mulher negra; 
9. Propor, desenvolver, executar e apoiar programas, campanhas educativas e 

projetos de valorização da mulher nas diferentes áreas de sua atuação, 

incentivando sua participação social e política, econômico e cultural; 

10. Propor, desenvolver, executar e apoiar programas, campanhas educativas e 

projetos relacionados ao combate a violência contra a mulher; 

11. Propor e acompanhar programas ou serviços que, no âmbito da Administração 

Municipal Direta, se destinem ao atendimento à mulher e à pessoa com deficiência, 

sugerindo medidas de aperfeiçoamento e colhendo dados para fins estatísticos;  

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia da Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais, a sua 
representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 
2. Planejar, orientar e executar a política de comunicação social da Administração 

Municipal Direta, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de 

comunicação; 

3. Coordenar e executar as atividades de comunicação social do Gabinete do 

Prefeito Municipal; 

4. Apoiar e orientar as Secretarias Municipais nos serviços de imprensa, relações 

públicas, comunicação e informação relacionadas às atividades governamentais; 

5. Coordenar a contratação dos serviços terceirizados de pesquisas, assessoria de 

imprensa, publicidade e propaganda da Administração Municipal Direta; 

6. Dirigir as atividades de comunicação social dos órgãos e entidades públicas da 

Administração Municipal Direta; 

7. Coordenar as páginas eletrônicas dos órgãos e das entidades da Administração 

Pública Municipal;  

8. Participar do planejamento, organização e coordenação das solenidades, 

cerimônias e recepções oficiais; 

9. Promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal; 

10. Dirigir a produção de material gráfico e audiovisual do Poder Executivo; 

11. Promover, por meio de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e 

outros meios, a divulgação de projetos de interesse do Município; 

12. Coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os 

Secretários Municipais e demais autoridades da Administração Municipal Direta; 
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13. Manter arquivo de notícias e comentários da imprensa do Estado sobre as 

atividades da Administração Municipal, para fins de consulta e estudo; 

14. Coordenar, juntamente com as demais unidades, as informações e dados de 

divulgação que seja do interesse da Administração Municipal; 

15. Estabelecer métodos e padrões para a divulgação de notícias sobre a 

Administração Municipal na internet, por meio do portal oficial da Prefeitura 

Municipal de Governador Celso Ramos; 

16. Coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais com a aplicação 

dos símbolos municipais da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos e 

todas as Secretarias e órgãos vinculados;  

17. Coordenar, nos anos de eleição municipal, os procedimentos para cálculo e 

atribuição de limites de gastos publicitários aos integrantes do Poder Executivo, com 

vistas ao cumprimento da legislação eleitoral. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Comunicação e 

Mídias Sociais na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretaria Municipal de 

Comunicação e Mídias Sociais, o processo de planejamento estratégico das ações 

a serem desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas à gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
E MÍDIAS SOCIAIS 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais, de 

acordo com as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Comunicação e Mídias Sociais e o 

Secretário Adjunto da pasta, em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e 

recomendações, em nível estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 
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5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Comunicação e 

Mídias Sociais; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Comunicação e Mídias Sociais; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Comunicação e Mídias Sociais; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de Comunicação 

e Mídias Sociais; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais e, quando for o 

caso, encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e implementar a política de comunicação e de divulgação social e de 

programas informativos da Administração Municipal Direta; 

2. Programar as atividades administrativas e supervisionar a execução das ações 

políticas, na organização e contribuição ao conjunto dos programas, projetos e 

serviços do Município; 

3.Definir as pautas, entrevistas e conteúdos para o site da Prefeitura Municipal de 

Governador Celso Ramos; 

4. Dirigir a realização de eventos institucionais do Poder Executivo Municipal com 

representações e autoridades, em articulação com os demais intervenientes;  

5. Coordenar e acompanhar a criação, a aprovação, a produção e a instalação de 

peças e materiais publicitários de ambientação e de divulgação e de materiais de 

comunicação visual a serem empregados em eventos institucionais e oficiais que 

prevejam a participação do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito Municipal;  

6. Orientar a programação visual e supervisionar a aplicação das marcas e 

assinaturas do Governo Municipal em peças e materiais publicitários de 

ambientação e de divulgação e em outros materiais de comunicação visual que 

envolvam ações e programas do Governo Municipal; 

7. Acompanhar e controlar contratos, acordos, convênios e Termos de Cooperação 

relativos à sua área de atuação; 
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8. Elaborar, em conjunto com o Secretário Municipal de Comunicação Mídias 

Sociais o plano de ação e metas e o orçamento para as atividades de comunicação; 

9. Orientar a aplicação de pesquisas de opinião pública para subsidiar o 

desempenho das atribuições da Secretaria Executiva de Comunicação Social;  

10. Coordenar a avaliação da percepção da sociedade sobre políticas públicas, 

programas e ações do Governo, e os resultados de pesquisas externas de interesse 

do Poder Executivo municipal; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13.  Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e coordenar as atividades de assessoria de imprensa, redação e 

aprovação de textos, atualização no site e redes sociais da Prefeitura Municipal; 

2. Coordenar e manter um cadastro de entidades, autoridades e personalidades 

para comunicação social; 

3. Realizar a elaboração e divulgação de material de propaganda e comunicação 

social da Prefeitura Municipal; 

4. Elaborar matérias noticiosas de interesse da Administração Municipal e 

providenciar a sua divulgação pelos órgãos de comunicação; 

5. Controlar, circular e assinar periódicos, revistas e jornais de interesse da 

Administração Municipal; 

6. Promover o alinhamento dos esforços de comunicação publicitária em mídias dos 

órgãos e das entidades da Administração Municipal; 

7. Coordenar os programas, projetos e funções de caráter permanente afetos à sua 

área de atuação; 

8. Coletar, agrupar dados, analisar, construir indicadores e informar ao Secretário 

Municipal de Comunicação e Mídias Sociais; 

9. Elaborar relatório com informações das atividades da Secretária Municipal de 

Comunicação e Mídias Sociais;  

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

PADRÃO:CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Chefiar, sob o comando do Controlador Interno os serviços administrativos e 

procedimentais da Controladoria Interna Municipal; 

2. Chefiar a equipe de trabalho sob a orientação do Controlador Interno; 
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3. Estabelecer, em conjunto com o Controlador Interno, plano de trabalho a fim de 

otimizar os serviços da Controladoria Interna Municipal; 

4. Coordenar o mapeamento e análise de fluxo de processos, acompanhar a revisão 

e implementação de políticas e normativas administrativas, a fim de identificar riscos 

e irregularidades, promover eficiências operacional e alcançar os resultados; 

5. Indicar os principais instrumentos legais e regulamentares que interferem ou 

orientam as rotinas de trabalho e os procedimentos de controle a que se destina por 

meio de Instrução Normativa ou outro instrumento; 

6. Produzir, sempre que requisitados, relatórios destinados a subsidiar a ação e 

gestão do Chefe do Poder Executivo e dos responsáveis pelas Secretarias 

Municipais e demais órgãos municipais; 

7. Propor ao Controlador Interno, instruções normativas que busquem estabelecer 

padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à 

ação do sistema de controle interno; 

8. Comunicar ao Controlador Interno a constatação de irregularidade ou ilegalidade 

de que tiver conhecimento, em conformidade com as normas vigentes, quando não 

houver saneamento interno ou existir indícios da prática de atos que podem ser 

classificados como de improbidade administrativa, em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.429/92 ou outra que venha a substitui-la; 

9. Controlar prazos e coordenar procedimentos, respeitando orientação superior, os 

trâmites administrativos de expediente e requerimentos encaminhados ao órgão; 

10. Gerenciar a manutenção atualizada de arquivo de documentação relativo às 

atividades da Controladoria Interna Municipal; 

11. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

12. Executar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

13. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Controlador Interno; 

14. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal; 

15. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Controlador Interno; 

16. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Controlador Interno; 

17. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas na Controladoria Interna Municipal e controlar seus resultados; 

18. Participar de comissões por indicação do Controlador Interno; 

19. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação da 

Controladoria Interna Municipal e, quando for o caso, encaminhando-os aos setores 

competentes; 

20. Exercer, sob a coordenação do Controlador Interno, as funções estratégicas de 

planejamento, orientação, coordenação, controle e revisão no âmbito de sua 
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atuação, de modo a oferecer condições de tramitação mais rápida de processos na 

esfera administrativa e decisória; 

21. Promover estudos e pesquisas solicitadas pelo Controlador Interno; 

22. Confeccionar ofícios e memorandos conforme determinado; 

23. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

24. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

25. Exercer outras atribuições compatíveis.  

 

ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS LEGAIS 

PADRÃO: CC-3 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Direito 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Controlador Interno nas matérias de natureza jurídica; 

2. Promover, juntamente com o Controlador Interno e a Assessoria de 

Procedimentos Contábeis, a elaboração do Plano Anual de Auditoria; 

3. Facilitar os processos decisórios por meio do estabelecimento de fluxos 

constantes de informações, em sua área de atuação, entre as unidades 

administrativas que integram a estrutura organizacional da Controladoria Interna 

Municipal; 

4. Propor ao Controlador Interno a tomada de providências visando o 

aprimoramento da gestão, de acordo com os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, eficácia e 

economicidade; 

5. Propor a edição e confecção de Instruções Normativas e demais legislações e/ou 

atualizações, em especial, no que tange à identificação e avaliação dos pontos e 

respectivos procedimentos de controle; 

6. Assessorar na avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos 

de controles internos da gestão, por meio de auditoria interna, a ser realizada com 

metodologia e programação próprias; 

7. Assessorar na verificação da legalidade e a legitimidade de atos de gestão e 

avaliar os resultados, por meio de auditoria, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade na gestão de pessoal, de informação e operacional nos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Municipal; 

8. Verificar a conformidade de sistemas de informação quanto aos aspectos 

relacionados à segurança e integridade dos dados; 

9. Propor a elaboração de estudos técnicos, através do levantamento e análise dos 

fluxos de informações do Sistema de Controle Interno, com vistas à integração e 

racionalização dos sistemas de gestão municipal; 

10. Recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento dos sistemas 

corporativos do Poder Executivo Municipal; 

11. Propor ações que visem garantir o cumprimento das normas técnicas, 

administrativas e legais; 
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12. Interagir com as demais unidades administrativas na proposição de 

instrumentos de controle, referentes a cada área de atuação, com vistas ao 

aprimoramento do Sistema de Controle Interno; 

13. Sugerir o aprimoramento ou criação de mecanismos de gerenciamento de 

contratos, convênios e instrumentos congêneres; 

14. Avaliar a adequação e eficácia dos controles internos; 

15. Acompanhar o cumprimento de recomendações decorrentes de trabalhos de 

auditoria interna e externa; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

PADRÃO: CC-3 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Ciências Contábeis 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Controlador Interno nas matérias de natureza contábil; 

2. Promover, juntamente com o Controlador Interno e a Assessoria de 

Procedimentos Legais, a elaboração do Plano Anual de Auditoria; 

3. Facilitar os processos decisórios por meio do estabelecimento de fluxos 

constantes de informações, em sua área de atuação, entre as unidades 

administrativas que integram a estrutura organizacional da Controladoria Interna 

Municipal; 

4. Propor ao Controlador Interno a tomada de providências visando o 

aprimoramento da gestão, de acordo com os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, eficácia e 

economicidade; 

5. Propor a edição e confecção de Instruções Normativas e demais legislações e/ou 

atualizações, em especial, no que tange à identificação e avaliação dos pontos e 

respectivos procedimentos de controle; 

6. Assessorar na avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos 

de controles internos da gestão, por meio de auditoria interna, a ser realizada com 

metodologia e programação próprias; 

7. Assessorar na verificação da legalidade e a legitimidade de atos de gestão e 

avaliar os resultados, por meio de auditoria, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade na gestão orçamentária, contábil, financeira e patrimonial, nos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, bem como na aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; 

8. Verificar a conformidade de sistemas de informação quanto aos aspectos 

relacionados à segurança e integridade dos dados; 

9. Assessorar na avaliação do cumprimento dos programas, objetivos e metas 

espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 

Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de 

recursos públicos e à qualidade da gestão, examinando se os recursos foram 
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empregados de maneira eficiente e econômica e, na execução dos programas, se 

foram alcançados os resultados e benefícios desejados; 

10. Assessorar na verificação da consistência dos dados contidos no Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal, conforme estabelecido nos 

arts. 52, 53 e 54 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

11. Assessorar no acompanhamento da observância dos limites constitucionais, da 

Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e dos demais 

limites e destinações estabelecidos em instrumentos legais; 

12. Assessorar na verificação, em caso de descumprimento, a adoção de 

providências para recondução aos limites de que tratam os artigos 22, 23 e 31 da 

Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

13. Assessorar na aferição da destinação dos recursos obtidos com a alienação de 

ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 

101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

14. Assessorar na verificação da exatidão dos controles financeiros, patrimoniais, 

orçamentários, administrativos e contábeis, em obediência às disposições legais e 

às normas de contabilidade estabelecidas para o serviço público; 

15. Verificar a exatidão dos balanços, balancetes e outras demonstrações 

contábeis, em confronto com os documentos que lhes deram origem; 

16. Pronunciar-se, no âmbito de sua atuação, sobre a aplicação de normas e 

procedimentos concernentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

17. Propor a elaboração de estudos técnicos, através do levantamento e análise 

dos fluxos de informações do Sistema de Controle Interno, com vistas à integração 

e racionalização dos sistemas de gestão municipal; 

18. Assessorar os órgãos da Administração Pública Municipal na aplicação de 

normas de controle e de apuração de custos, com vistas à uniformidade dos 

procedimentos; 

19. Propor ações que visem garantir o cumprimento das normas técnicas, 

administrativas e legais; 

20. Interagir com as demais unidades administrativas na proposição de 

instrumentos de controle, referentes a cada área de atuação, com vistas ao 

aprimoramento do Sistema de Controle Interno; 

21. Acompanhar o cumprimento dos prazos legais referentes a informações 

financeiras, orçamentárias e atos da gestão fiscal; 

22. Assessorar na realização da análise e monitoramento referente ao cumprimento 

de metas físicas dos programas prioritários do governo e estimular os órgãos da 

Administração Pública Municipal, na implementação de sistema de custos e 

acompanhamento físico-financeiro; 

23. Acompanhar em conjunto com o Controlador Interno a evolução dos custos dos 

serviços prestados pelo Município, recomendando medidas que busquem a sua 

eficácia e racionalização; 

24. Acompanhar, através de sistema informatizado do Município, o gerenciamento 

e execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres e suas respectivas 

prestações de contas; 
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25. Sugerir o aprimoramento ou criação de mecanismos de gerenciamento de 

contratos, convênios e instrumentos congêneres; 

26. Assessorar na implantação e o aperfeiçoamento do sistema de custos da 

Administração Municipal; 

27. Avaliar a adequação e eficácia dos controles internos; 

28. Assessorar na avaliação da integridade e confiabilidade das informações e 

registros contábeis e orçamentários; 

29. Assessorar na avaliação da gestão dos recursos orçamentários e financeiros, 

os procedimentos e métodos adotados pela Administração Pública Municipal, 

buscando salvaguardar os ativos, comprovar a sua existência e a exatidão dos 

ativos e passivos; 

30. Acompanhar o cumprimento de recomendações decorrentes de trabalhos de 

auditoria interna e externa; 

31. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

32. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

33. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 

OUVIDORIA GERAL 

 

OUVIDOR GERAL 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a análise e o encaminhamento das solicitações, sugestões, críticas e 

reclamações ao órgão competente para providências cabíveis, tendo por objetivo 

assegurar qualidade, agilidade, presteza, satisfação, respeito e atenção integral ao 

cidadão; 

2. Examinar denúncias e representações recebidas sobre atos considerados ilegais, 

arbitrarias, desonestos, ou que contrariem o interesse público, por ação ou omissão, 

de servidores públicos do Município, agentes políticos, ou por pessoas, físicas ou 

jurídicas, que exerçam as funções paraestatais e de prestações de serviços, 

mantidas com recursos públicos, encaminhando-as, conforme a matéria, às 

unidades competente, para a adoção das medidas cabíveis, sob pena de 

responsabilidade solidária; 

3. Orientar e esclarecer a população sobre os seus direitos; 

4. Contribuir com a disseminação da participação popular no acompanhamento e 

fiscalização da prestação dos serviços públicos; 

5. Receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações, denúncias, elogios 

e pedidos de informação sobre as atividades do Poder Executivo Municipal; 

6. Diligenciar junto as unidades administrativas competentes, para que estas 

prestem informações e esclarecimentos a respeito de denúncias e representações 

recebidas; 
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7. Manter o cidadão informado e atualizado sobre o andamento de seu pedido, 

serviços e obras realizadas, até sua resolução, de modo a zelar pelo atendimento 

integral, digno, ético, transparente e eficaz; 

8. Valorizar e respeitar o cidadão em todos os momentos, mantendo sigilo absoluto 

sobre o atendimento e dados pessoais, sob pena de aplicação de penalidades;  

9. Identificar as necessidades do cidadão e buscar soluções para as questões por 

ele levantadas, visando o aprimoramento no atendimento do serviço público e na 

prestação de serviços, de forma a garantir o direito ao exercício da cidadania; 

10. Coordenar a promoção do atendimento e atenção ao cidadão, inclusive através 

de mobilização coletiva junto às comunidades locais;  

11. Propor a adoção de medidas para correção e a prevenção de falhas e omissões 

dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público; 

12. Sugerir a expedição de atos normativos e de orientações, visando corrigir 

situações de inadequada prestação de serviços públicos; 

13. Promover a capacitação e treinamento relacionados às atividades de ouvidoria 

e de acesso a informação; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E INTERLOCUÇÃO SOCIAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e assessorar o Ouvidor Geral quanto ao atendimento do público interno 

e externo; 

2. Assessorar, planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as 

atividades da Ouvidoria Geral, em relação ao atendimento ao público; 

3. Gerenciar o recebimento de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 

denúncias, fazendo o encaminhamento dessas aos órgãos responsáveis; 

4. Manter o cidadão informado e atualizado sobre o andamento de seu pedido, 

serviços e obras realizadas, até sua resolução, de modo a zelar pelo atendimento 

integral, digno, ético, transparente e eficaz; 

5. Valorizar e respeitar o cidadão em todos os momentos, mantendo sigilo absoluto 

sobre o atendimento e dados pessoais, sob pena de aplicação de penalidades; 

6. Realizar a identificação das necessidades do cidadão e buscar soluções para as 

questões por ele levantadas, visando o aprimoramento no atendimento do serviço 

público e na prestação de serviços, de forma a garantir o direito ao exercício da 

cidadania; 

7. Coordenar a promoção do atendimento e atenção ao cidadão, inclusive através 

de mobilização coletiva junto às comunidades locais; 

8. Fomentar a interlocução entre a Administração Pública Municipal Direta e Indireta 

e a sociedade civil, por meio do estabelecimento de profícua relação com o público 

interno, externo e veículos de mídia; 
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9. Encaminhar denúncias aos superiores hierárquicos, buscando a resolução dos 

problemas; 

10. Assessorar na elaboração, anualmente, do relatório de gestão, que deverá 

consolidar as informações mencionadas na Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho 

de 2017; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

INTENDÊNCIA DE BAIRROS 

 

INTENDENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS DE ARMAÇÃO DA 
PIEDADE, CAMBOA, FAZENDA DA ARMAÇÃO, COSTEIRA DA ARMAÇÃO E 

CAIEIRA  

INTENDENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS DE AREIAS DE 
BAIXO, AREIAS DO MEIO, AREIAS DE CIMA E JORDÃO 

INTENDENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS DE GANCHOS DE 
FORA E PALMAS 

PADRÃO:CC-3 VAGAS: 03 

ATRIBUIÇÕES 

1. Organizar e orientar a execução das atribuições e serviços previstos para os 

bairros de sua circunscrição de acordo com a legislação vigente e com as diretrizes 

programáticas definidas pelo Prefeito Municipal; 

2. Acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho dos servidores para o 

desenvolvimento das rotinas de trabalho; 

3. Promover a conservação e o zelo do patrimônio do Município sob sua 

responsabilidade, através de ações junto a comunidade; 

4. Inspecionar ruas, estradas, pontes, bueiros, praças e afins no âmbito da sua 

Intendência; 

5. Elaborar e apresentar ao Prefeito Municipal as demandas e providências 

necessárias aos seus bairros; 

6. Representar a Administração Pública Municipal e o Prefeito, quando designado, 

executando, promovendo e fiscalizando a ação pública diretamente ou através das 

Secretarias e órgãos municipais; 

7. Coordenar e supervisionar os serviços municipais em geral na sua Intendência; 

8. Promover medidas convenientes para melhorias do local e dos serviços 

destinados às comunidades;  

9. Realizar a vistoria contínua, habitual e permanente dos bens municipais 

pertencentes à sua Intendência; 

10. Supervisionar e controlar a execução de outros serviços de utilidade pública ao 

encargo do Município, tais como serviço telefônico, de correio, iluminação pública, 

fornecimento de água e outros correlatos que forem criados, concedidos ou 

permitidos pela Prefeitura; 

11. Apresentar relatórios sobre as realizações nos bairros de sua Intendência; 
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12. Atender as requisições dos órgãos internos de controle e fiscalização; 

13. Promover a elaboração e a execução de projetos de melhorias das condições 

de vida, com a participação da comunidade; 

14. Promover a locação dos recursos indispensáveis à boa qualidade de vida nos 

bairros de sua Intendência; 

15. Promover o levantamento da demanda de obras e serviços da área da 

Intendência e das comunidades a ela vinculada; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

 

SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

PADRÃO: DAS-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, de acordo com as 

normas baixadas pela Região Militar; 

2. Realizar os procedimentos para o alistamento militar, procedendo de acordo com 

as normas vigentes; 

3. Prestar informações ao cidadão alistado sobre as providências a serem tomadas 

quando de sua mudança de domicílio; 

4. Promover e providenciar a atualização dos dados cadastrais do cidadão, relativas 

à mudança de domicílio, no portal do Serviço Militar - SERMIL, na internet; 

5. Promover a orientação dos brasileiros que não possuam registro civil a 

comparecerem a um cartório de registro civil a fim de possibilitar o seu alistamento; 

6. Realizar o carregamento dos arquivos de alistamento no portal do SERMIL, na 

internet; 

7. Realizar a geração do relatório contendo as datas e números dos arquivos de 

alistamento carregados no portal do SERMIL, na internet; 

8. Realizar as consultas de cidadão no portal do SERMIL, na internet, sempre que 

julgar necessário; 

9. Realizar a retificação dos dados cadastrais dos alistados, reservistas, 

dispensados e isentos do serviço militar no portal do SERMIL, na internet; 

10. Realizar a validação dos dados cadastrais dos cidadãos que realizarem o pré-

alistamento pela internet, conferindo-os com a documentação apresentada; 

11. Promover a restituição, aos interessados, os documentos apresentados para 

fins de alistamento militar, depois de extraídos os dados necessários; 

12. Providenciar a averbação dos dados de exercícios de apresentação da reserva 

no portal do SERMIL, na internet; 

13. Fornecer os documentos militares requeridos, após o pagamento da taxa e/ou 

da multa correspondente ou da comprovação de isenção da(s) mesma(s) por meio 

de ficha socioeconômica; 
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14. Promover a entrega dos certificados militares mediante recibo passado nos 

respectivos relatórios; 

15. Gerir a organização dos processos de retificação de dados cadastrais, arrimo 

de família, notoriamente incapaz, adiamento de incorporação, preferência de força 

armada, transferência de força armada, reabilitação, 2ª via de certificado de 

reservista, serviço alternativo, anulação de eximição e reciprocidade do serviço 

militar, encaminhando-os à Circunscrição do Serviço Militar - CSM através da 

Delegacia do Serviço Militar – Del SM; 

16. Gerir a reavaliação do certificado de alistamento militar; 

17. Realizar a averbação, no SERMIL, das anotações referentes à situação militar 

do alistado, no que lhe couber; 

18. Determinar o pagamento de taxas e multas militares, quando for o caso; 

19. Promover o préstimo de informações ao cidadão, por ocasião do alistamento, 

os seus direitos e deveres com relação ao Serviço Militar; 

20. Informar à CMS, por intermédio da Del SM, às infrações à lei do serviço militar 

e ao seu regulamento; 

21. Coordenar a organização: 

a) das cerimônias para entrega de certificado de dispensa de incorporação; 

b) da execução dos trabalhos de relações públicas e publicidade do serviço militar 

no Município; 

22. Realizar o recolhimento, à Del SM, dos certificados militares inutilizados até o 

dia 5 de cada mês; 

23. Realizar a afixação, em local visível, do valor das multas, dos documentos 

necessários para o alistamento e aviso de que os documentos não retirados nos 

prazos legais fixados serão eliminados; 

24. Realizar o recebimento, dos cartórios existentes na jurisdição de sua área de 

atuação, as relações de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária de 18 anos a 

45 anos, encaminhando-os à CSM; 

25. Confeccionar, mensalmente, em duas vias, o mapa de arrecadação de taxas e 

multas e o mapa de situação estatística, encaminhando-os à Del SM; 

27. Preencher os certificados de dispensa de incorporação e certificados de 

isenção, encaminhando-os à Del SM, para fins de assinatura; 

28. Assinar o termo de manutenção de sigilo do SERMIL; 

29. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

30. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

31.  Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO IV - GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL 
 

ASSESSOR-EXECUTIVO DE GABINETE 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar assessoramento ao Vice-Prefeito Municipal nos assuntos de natureza 

administrativa, jurídica, técnica, comunicação e de representação política e social; 

2. Organizar e dirigir os serviços de recepção, registro, guarda, estudo, controle, 

triagem e acompanhamento de documentos e processos do Gabinete, bem como 

serviços de digitação e reprografia; 

3. Coordenar a agenda oficial, o cerimonial, o registro e publicação dos atos oficiais, 

a preparação dos despachos do Vice-Prefeito Municipal com as entidades 

representadas nos órgãos de consulta; 

4. Realizar ações subsidiárias às desenvolvidas pela Secretaria Geral do Gabinete 

do Prefeito Municipal; 

5. Recepcionar o público e dar encaminhamento das audiências do Gabinete do 

Vice-Prefeito Municipal; 

6. Assistir ao Vice-Prefeito Municipal em suas relações com a comunidade; 

7. Incumbir-se da correspondência particular do Vice-Prefeito Municipal, mantendo 

sob sua guarda documentos de natureza sigilosa; 

8. Coordenar os contatos com a imprensa e outros veículos de comunicação, bem 

como recepcionar autoridades e convidados; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO V – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Direito com registro válido na Ordem 
dos Advogados do Brasil 

ATRIBUIÇÕES 

1. Representar o Município, os órgãos da Administração Direta e as entidades da 

Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, judicial e extrajudicialmente, 

em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em que ele tenha interesse, 

inclusive em matéria tributária e fiscal; 

2. Organizar e gerir os serviços jurídicos da Administração Pública Municipal Direta 

e Indireta; 

3. Exercer as funções de consultoria jurídica e assessoramento ao Prefeito e à 

Administração Pública Municipal Direta; 

4. Pronunciar-se sobre a legalidade dos atos da Administração Pública Municipal; 

5. Propor orientação jurídico-normativa para a Administração Pública, Direta e 

Indireta; 

6. Promover a cobrança judicial da dívida ativa do Município, de forma articulada 

com a Secretaria Municipal de Receitas; 

7. Promover a unificação de jurisprudência administrativa do Município;  

8. Representar os interesses da Administração Pública Municipal perante os 

Tribunais de Contas do Estado e da União; 

9. Elaborar atos legislativos e contratuais, decretos e outros atos administrarmos da 

competência do Prefeito Municipal e dos Secretários Municipais; 

10. Prestar assessoramento em Sindicâncias e Processos Administrativos e 

Disciplinares; 

11. Propor ao Prefeito Municipal a provocação de representação, quando 

necessária ou diretamente para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo; 

12. Sugerir ao Prefeito Municipal providências de ordem jurídica reclamadas pelo 

interesse público ou por necessidade de boa aplicação das leis vigentes; 

13. Emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Prefeito 

Municipal, pelos Secretários do Município e dirigentes de órgãos ou Entidades da 

Administração Indireta do Município; 

14. Promover a revogação ou a declaração de nulidade de atos administrativo 

inerentes a sua competência; 

15. Promover a adoção de medidas necessárias ao sentido de suspender medida 

liminar, ou a sua eficácia, concedida em mandado de segurança, quando para isso 

for solicitada; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ASSESSOR JURÍDICO 

PADRÃO: CC-1 VAGAS: 03 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Direito com registro válido na Ordem 
dos Advogados do Brasil 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar diretamente ao Procurador-Geral do Município e aos Procuradores 

Municipais, a que estiver vinculado, de forma articulada com os demais órgãos; 

2. Elaborar relatórios e pareceres internos, analisar as informações e dados 

levantados, efetuando os respectivos apontamentos e considerações 

3. Controlar e administrar os prazos e trâmites internos dos processos que tramitam 

na Procuradoria Geral do Município; 

4. Acompanhar publicação de natureza jurídica e manter atualizado repositório de 

jurisprudências; 

5. Fazer pesquisas, estudos e preparar a documentação necessária a realização 

das atividades dos Procuradores Municipais; 

6. Examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento envolva matéria de 

competência do Prefeito Municipal ou de outra autoridade do Município; 

7. Analisar a expropriação amigável ou judicial de bens declarados de utilidade 

pública, necessidade pública ou interesse social; 

8. Coligir elementos do fato e de direito e preparar, em regime de urgência, sob a 

supervisão e orientação do Procurador-Geral ou do Procurador do Município, as 

informações que devam ser prestadas, em mandado de segurança, pelo Prefeito 

Municipal e Secretários do Município e outras autoridades municipais, quando 

acusados de coatoras; 

9. Diligenciar e adotar medidas necessárias ao sentido de suspender medida 

liminar, ou a sua eficácia, concedida em mandado de segurança, quando para isso 

for solicitada; 

10. Propor ao Procurador-Geral a provocação de representação, quando necessária 

da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 

11. Sugerir ao Procurador-Geral providências de ordem jurídica reclamadas pelo 

interesse público ou por necessidade de boa aplicação das leis vigentes; 

12. Minutar expedientes para a realização da celebração acordos judiciais, em 

qualquer Instância, sob a supervisão e orientação do Procurador-Geral ou do 

Procurador do Município, que visem a extinção de processo; 

13. Emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo 

Procurador-Geral e/ou pelos Procuradores Municipais e, através das 

Representações, pelos Secretários do Município e dirigentes de órgãos ou 

Entidades da Administração Indireta do Município; 

14. Assessorar a Fazenda Pública Municipal, sob a supervisão e orientação do 

Procurador-Geral ou do Procurador do Município, nos atos relativos à aquisição, 

locação, cessão, concessão, permissão, aforamento, locação e outros 

concernentes a imóvel do patrimônio municipal; 
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15. Minutar contratos, convênios, acordos e, quando solicitada, exposição de 

motivos, razões de veto, memoriais ou outras peças de natureza jurídica, sob a 

supervisão e orientação do Procurador-Geral ou do Procurador do Município; 

16. Promover a uniformização da jurisprudência administrativa, de maneira a evitar 

contradição ou conflito na interpretação das leis e dos atos administrativos; 

17. Analisar a revogação ou a declaração de nulidade de atos administrativo; 

18. Promover a pesquisa e a regularização dos títulos de propriedade do Município, 

à vista de elementos que lhe foram fornecidos pelos serviços competentes; 

19. Colaborar, quando solicitada, na elaboração de projetos de lei, decretos e outros 

atos administrarmos da competência do Prefeito Municipal; 

20. Requisitar a qualquer Secretaria, ou órgão da Administração Direta Indireta, 

processos, documentos, certidões, cópias, exames, diligências, informações e 

esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades, bem como 

técnicos do Município de Governador Celso Ramos, para realização de perícia, 

quando o assunto envolver matéria que reclame o exame profissional especializado; 

21. Zelar pela observância das normas jurídicas emanadas dos poderes públicos; 

22. Prestar assessoria quando solicitado, na condução dos processos disciplinares 

e de tomada de contas especial; 

23. Examinar a minuta dos editais de licitação, contratos, acordos, convênios ou 

ajustes assinados pela Administração Municipal, sob a supervisão e orientação do 

Procurador-Geral ou do Procurador do Município; 

24. Elaborar informações atinentes a normas legais que devam ser prestadas ao 

Poder Legislativo, quando solicitadas, sob a supervisão e orientação do Procurador-

Geral ou do Procurador do Município; 

25. Elaborar relatórios sobre atividades da Procuradoria ou em assunto de sua área 

de atuação; 

26. Recepcionar e atender cidadãos, munícipes ou não, e advogados quando não 

houver necessidade de que o contato se dê diretamente com Procurador-Geral ou 

Procurador do Município; 

27. Executar atividades administrativas de apoio, tais como aquelas inerentes às 

audiências e às reuniões ordinárias e extraordinárias, no âmbito da Procuradoria-

Geral do Município, supervisionadas pelo Procurador-Geral ou Procurador do 

Município; 

28. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

29. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

30.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Chefiar, sob o comando do Procurador-Geral do Município os serviços 

administrativos e procedimentais da Procuradoria Geral do Município; 

2. Chefiar a equipe de trabalho sob a orientação do Procurador-Geral do Município; 
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3. Estabelecer, em conjunto com o Procurador-Geral, plano de trabalho a fim de 

otimizar os serviços da Procuradoria Geral do Município; 

4. Controlar prazos e coordenar procedimentos, respeitando orientação superior, os 

trâmites administrativos de expediente e requerimentos encaminhados ao órgão; 

5. Gerenciar a manutenção atualizada de arquivo de documentação relativo às 

atividades da Procuradoria Geral do Município; 

6. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

7. Executar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

8. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Procurador-Geral do Município; 

9. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal; 

10. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Procurador-Geral do Município; 

11. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Procurador-Geral do Município; 

12. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas na Procuradoria Geral do Município e controlar seus resultados; 

13. Participar de comissões por indicação do Procurador-Geral do Município; 

14. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Procuradoria Geral do Município e, quando for o caso, encaminhando-

os aos setores competentes; 

15. Exercer, sob a coordenação do Procurador-Geral do Município, as funções -

estratégicas de planejamento, orientação, coordenação, controle e revisão no 

âmbito de sua atuação, de modo a oferecer condições de tramitação mais rápida de 

processos na esfera administrativa e decisória; 

16. Propor, ao Procurador-Geral, projetos e planos de metas da Procuradoria Geral 

do Município; 

17. Promover estudos e pesquisas solicitadas pelo Procurador-Geral e demais 

Procuradores Municipais; 

18. Confeccionar ofícios e memorandos conforme determinado; 

19. Encaminhar ao órgão de controle do patrimônio municipal, escrituras e outros 

documentos relacionados com os bens imóveis para que seja procedido o devido 

registro; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Auxiliar o Procurador-Geral do Município no acompanhamento dos 

procedimentos judiciais e administrativos de atribuição da Procuradoria Geral do 

Município; 

2. Assessorar na promoção da cobrança judicial e amigável da dívida ativa, por 

solicitação do Procurador-Geral do Município e demais créditos do Município e 

outras que, por lei, devam ser exigidas dos contribuintes ou destinadas ao erário 

municipal; 

3. Requisitar das autoridades municipais competentes, certidões, informações e 

diligências necessárias ao desempenho de suas funções; 

4. Assistir a todos os órgãos da Administração Municipal, orientando-os sobre a 

forma legal para a prática de atos e procedimentos jurídico-administrativos; 

5. Requisitar das autoridades municipais competentes, certidões, informações e 

diligências necessárias ao desempenho de suas funções; 

6. Supervisionar os atos relativos à aquisição, locação, cessão, concessão, 

permissão, aforamento, locação e outros concernentes a imóvel do patrimônio 

municipal; 

7. Promover a uniformização da jurisprudência tributária, de maneira a evitar 

contradição ou conflito na interpretação das leis e dos atos administrativos; 

8. Requisitar a qualquer Secretaria Municipal ou órgão da Administração Direta ou 

Indireta, processos, documentos, certidões, cópias, exames, diligências, 

informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades, 

bem como técnicos do Município de Governador Celso Ramos, para realização de 

perícia, quando o assunto envolver matéria que reclame o exame profissional 

especializado; 

9. Zelar pela observância das normas jurídicas emanadas dos poderes públicos; 

10. Manter, permanentemente atualizado, o arquivo de toda legislação emanada da 

União, do Estado de Santa Catarina e do Município de Governador Celso Ramos; 

11. Assessorar no processamento das indenizações de acidentes do trabalho; 

12. Assessorar na lavratura dos contratos ou termos, fazendo as notificações 

administrativas correspondentes;  

13. Proceder à recepção, triagem e atendimento em geral, em matérias relativas à 

execução da dívida ativa;  

14. Orientar os estagiários na elaboração de pesquisas e em projetos de peças 

processuais ou administrativas de menor complexidade; 

15. Auxiliar na averiguação de prazos judiciais e extrajudiciais e demais atos de 

origem do Poder Judiciário, bem como do Ministério Público e outros órgãos, 

informando o Procurador-Geral do Município e aos Procuradores Municipais;  

16. Manter, permanentemente atualizado, o arquivo de processos judiciais em que 

o Município de Governador Celso Ramos for parte; 

17. Assessorar na coordenação das movimentações processuais, acompanhando 

as publicações oficiais referente aos processos administrativos; 

18. Apresentar ao Procurador-Geral do Município sugestões que possam auxiliar e 

melhorar a eficiência dos trabalhos da Procuradoria Geral do Município, 

relacionados à sua área de atuação; 
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19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 

GERENTE DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar os trabalhos de apuração da liquidez e certeza dos créditos da 

Fazenda Pública para emissão da respectiva Certidão de Dívida Ativa no prazo 

estabelecido nas normas de controle interno; 

2. De posse da Certidão de Dívida Ativa, promover a notificação administrativa do 

contribuinte no prazo estabelecido nas normas de controle interno; 

3. Acompanhar a tramitação do processo de cobrança da dívida ativa até a sua 

extinção, de forma que os prazos oferecidos pela justiça sejam observados; 

4. Manter a unidade responsável na Secretaria de Receita informada das 

ocorrências no processo de cobrança para atualização do cadastro de dívida ativa; 

5. Controlar o número de ações de cobrança da dívida ativa e o volume de recursos 

envolvidos; 

6. Atuar para que os créditos da Fazenda Pública não sejam alcançados pelo 

instituto da decadência;  

7. Gerenciar e controlar dos fluxos de procedimentos, informações e estatísticas, 

acerca do Executivo Fiscal; 

8. Zelar pela observância das normas jurídicas emanadas dos poderes públicos; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO VI – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal da Administração, a sua 

representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular: 

a) políticas públicas de gestão de pessoas compreendendo recrutamento, seleção, 

admissão, alocação, remanejamento e exoneração de servidores da Administração 

Direta e a gestão do plano de carreiras, a execução da avaliação de desempenho e 

a implementação da política salarial; 

b) gestão de licitações e contratos; 

c) gestão patrimonial e da frota; 

d) gestão da iluminação pública; 

e) gestão dos serviços de captação de recursos; 

f) a organização administrativa geral dos serviços públicos e seus fluxos, seus meios 

físicos e documentais; 

g) ações para garantir a prestação de serviços municipais relativos à sua área de 

competência de acordo com as diretrizes do programa de Governo; 

h) o aproveitamento ou alienação de materiais inservíveis e a administração, 

controle e manutenção do patrimônio mobiliário e imobiliário do Município; 

2. Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos administrativos de sua 

competência; 

3. Dirigir as diretrizes para a elaboração da folha de pagamento e o controle dos 

atos formais de pessoal; 

4. Gerenciar a manutenção do cadastro de recursos humanos da Administração 

Direta e, se for o caso, da Administração Indireta; 

5. Promover os serviços de assistência social ao servidor, de perícias médicas, de 

higiene e de segurança do trabalho; 

6. Dirigir a gestão das relações do Município com associações de servidores e 

sindicatos; 

7. Dirigir o planejamento dos serviços gerais de guarda, controle e distribuição de 

materiais; 

8. Administrar os meios de transporte interno da Prefeitura Municipal, 

compreendendo operação, controle e manutenção da frota de veículos vinculada à 

respectiva Secretaria, bem como a normatização do controle, manutenção e uso da 

concernente frota; 

9. Administrar e controlar a ocupação física dos prédios de uso do Município, bem 

como o controlar os contratos de locação para instalação de unidades de serviços; 

10. Administrar a guarda e vigilância dos prédios municipais; 

11. Administrar e controlar os contratos de prestação de serviços relativos à sua 

área de atividade e assessorar aos demais órgãos, na área de sua competência; 

12. Desenvolver e acompanhar as metas, ações e objetivos do Planejamento 

Estratégico que estejam relacionados à Secretaria Municipal da Administração; 
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13. Coordenar, com os órgãos operacionais e setoriais da Administração Direta e 

Indireta da Administração Municipal, o acompanhamento gerencial dos planos, dos 

programas e projetos desenvolvidos. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal da Administração 

na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal da 

Administração, o processo de planejamento estratégico das ações a serem 

desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal da Administração, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Administração e o Secretário Adjunto em 

estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível 

estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal da Administração; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal da Administração; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal da Administração; 
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9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal da Administração; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal da Administração e, quando for o caso, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, administrar e monitorar a captação de recursos junto ao Governo do 

Estado, União Federal e os órgãos de financiamento público nacionais e 

internacionais; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Administração na apresentação de projetos 

de captação de recursos na esfera estadual, nacional e internacional; 

3. Efetuar consultas aos órgãos públicos estaduais e federais para fins de 

apresentação de projetos de captação de recursos para obras e serviços de 

interesse público municipal; 

4. Efetuar consultas a entidades do setor privado, fundações privadas e outras 

entidades para fins de apresentação de projetos de captação de recursos; 

5. Articular-se com os demais órgãos públicos municipais para a confecção de 

projetos de captação de recursos; 

6. Assessorar o Secretário Municipal da Administração na execução e fiscalização 

dos convênios, subvenções e auxílios concedidos pelo Município de Governador 

Celso Ramos; 

7. Elaborar, controlar e gerenciar os convênios, ajustes, contratos, aditamentos, 

rescisões ou distratos, denúncias, protocolo de intenções e similares, na área 

administrativa não contenciosa; 

8. Acompanhar a execução e prestação de contas de convênios firmados pelo 

Município com o Organismos Internacionais, Governo Federal e Estadual; 

9. Supervisionar os controles dos acordos firmados, observando o fiel e pleno 

cumprimento das cláusulas e condições firmadas entre as partes; 

10. Supervisionar o acompanhamento da execução dos acordos, bem como 

fiscalizar a correta aplicação dos recursos, conforme o seu objeto, não admitindo 

qualquer desvio de finalidade; 

11. Monitorar a apresentação das prestações de contas referentes aos acordos 

firmados; 

12. Solicitar, tempestivamente, a renovação de prazos, quando do interesse da 

Administração Pública Municipal; 

13. Acompanhar o fornecimento de todas as informações, papéis, laudos, perícias, 

memoriais, relatórios e qualquer outra espécie documental, necessários a perfeita 
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execução dos acordos, especialmente quanto ao seu objeto, formalidades e 

tempestividade; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar a execução e prestação de contas de convênios firmados pelo 

Município de Governador Celso Ramos com Organismos Internacionais, Governo 

Federal e Estadual; 

2. Gerenciar o sistema de prestação de contas de convênios, ajustes, subvenções 

e auxílios concedidos pelo Município; 

3. Coordenar a elaboração de Termos de Convênio, Termos de Acordo, Termos de 

Cessão de Uso, Termos de Comodato e outras espécies de acordos firmados com 

a Administração Pública Municipal; 

4. Controlar os acordos firmados, observando o fiel e pleno cumprimento das 

cláusulas e condições firmadas entre as partes; 

5. Controlar a prestação de contas de convênios, ajustes, subvenções e auxílios 

concedidos pelo Município; 

6. Acompanhar a execução dos acordos, bem como fiscalizar a correta aplicação 

dos recursos, conforme o seu objeto, não admitindo qualquer desvio de finalidade; 

7. Expedir informações, relatórios e outros instrumentos visando o controle dos 

repasses de recursos por parte do Município; 

8. Providenciar, tempestivamente e na forma da legislação pertinente, as prestações 

de contas referentes aos acordos firmados; 

9. Administrar, de forma centralizada e articuladamente com os demais órgãos da 

Administração envolvidos, os acordos institucionais firmados pelo Município com 

empresas ou entidades privadas; 

10. Informar ao Diretor de Captação de Recursos a fase de execução do objeto dos 

acordos, tomando toda e qualquer providência oportuna para o seu regular curso; 

11. Informar ao Diretor de Captação de Recursos, tempestivamente, sobre a 

necessidade da renovação de prazos, quando do interesse da Administração 

Municipal; 

12. Exigir e cobrar dos órgãos e/ou de terceiros interessados, o fornecimento de 

todas as informações, papéis, laudos, perícias, memoriais, relatórios e qualquer 

outra espécie documental, necessários a perfeita execução dos acordos, 

especialmente quanto ao seu objeto, formalidades e tempestividade; 

13. Monitorar permanentemente a conduta da adimplência do Município junto aos 

Governos Federal e Estadual de forma a não impedir a assinatura de convênios e 

contratos de financiamento; 
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14. Organizar para cada convênio ou contrato um processo completo, com todos os 

documentos a ele relacionados, de forma o facilitar as prestações do contas e o 

controle dos órgãos incumbidos da fiscalização da aplicação dos recursos; 

15. Controlar o prazo de vigência dos convênios e o prazo de execução do objeto, 

seja para encaminhar pedido de prorrogação de preço e prestação de contas, seja 

para orientar o fiscal do contrato sobre o cumprimento do prazo de execução; 

16. Reunir toda a documentação necessária para a correta prestação de contas, 

observando rigorosamente os prazos e as exigências estabelecidas no respectivo 

convênio; 

17. Manter arquivo organizado dos processos e pelo prazo estabelecido pelos 

órgãos repassadores e de fiscalização; 

18. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

19. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

20.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PADRÃO: CC-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Secretário Municipal da Administração nas atividades administrativas 

gerais inerentes a Secretaria; 

2. Coordenar, superintender e executar as atividades administrativas do 

desenvolvimento organizacional, com autoridade funcional e faculdades para 

delegar competência, suprindo a Administração Pública Municipal de recursos 

humanos e materiais; 

3. Administrar os serviços e encargos gerais do Município; 

4. Encarregar-se do planejamento, da organização, da coordenação e da execução 

das atividades relativas à administração das áreas comuns e da segurança do Paço 

Municipal; 

5. Regulamentar, orientar e supervisionar os serviços de zeladoria dos prédios 

municipais; 

6. Regulamentar, orientar e supervisionar o controle de portaria, entradas e saídas, 

dos órgãos públicos municipais; 

7. Administrar os serviços de copa e cozinha, suprindo as necessidades de materiais 

às mesmas; 

8. Administrar os serviços de telefone, fax e correios nos prédios municipais; 

9. Orientar e dirigir as atribuições de controle e preservação do acervo do arquivo 

de autos e documentos administrativos; 

10. Dirigir todas as demandas relacionadas ao controle de protocolos, despacho e 

andamento de processos, otimizando respostas e retornos às Secretarias 

Municipais, Fundações e Autarquias; 

11. Dirigir todas as demandas relacionadas a segurança dos prédios públicos e o 

controle de seus ingressos; 
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12. Coordenar o trabalho de seleção e preparação de material dos conjuntos 

documentais a serem eliminados, deixando-os disponíveis para eventuais 

verificações; 

13. Coordenar a incineração de documentos, na forma em que a legislação 

estabelecer; 

14. Dirigir e orientar o levantamento do material permanente, limpeza e o conserto 

dos equipamentos utilizados nas atividades administrativas; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atribuições de controle e preservação do acervo do arquivo de 

autos e documentos administrativos; 

2. Controlar nas repartições municipais as providências determinadas pelo Diretor 

de Administração Geral, provendo o controle de protocolos, com despacho e 

andamento de processos, controlando respostas e retornos às Secretarias 

Municipais, Fundações e Autarquias; 

3. Planejar, administrar, monitorar e avaliar as atividades da Gerência de Arquivo e 

Documentação;  

4. Supervisionar o recebimento, a conferência, a classificação e a indexação de toda 

documentação dos órgãos que compõem o Município;  

5. Zelar pela preservação e segurança dos documentos destinados à guarda 

intermediária e permanente;  

6. Praticar a higienização dos documentos e do local em que eles se encontram, 

com metodologias e técnicas adequadas; 

7. Prestar atendimento à pesquisa e controlar os empréstimos e as devoluções de 

documentos;  

8. Preparar a documentação para análise do prazo de vigência, precaução e 

prescricional;  

9. Orientar o arquivamento de documentos das unidades administrativas; 

10. Supervisionar o descarte de documentos sem valor arquivístico, observando a 

Tabela de Temporalidade Documental;  

11. Orientar a execução das decisões registradas na Tabela de Temporalidade 

Documental (eliminação, transferência, recolhimento) nos arquivos setoriais; 

12. Supervisionar as eliminações de documentos ou o recolhimento ao Arquivo, de 

acordo com o estabelecido na Tabela de Temporalidade Documental; 

13. Propor critérios de organização, racionalização e controle da gestão de 

documentos de arquivos; 

14. Presenciar a eliminação dos documentos, lavrando a respectiva ata;  

15. Propor mudanças de procedimentos, aquisição de equipamentos entre outras 

medidas, visando à modernização do Arquivo; 
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16. Digitalizar e conferir os documentos, tornando-os disponíveis via internet; 

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 

GERENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar e supervisionar os serviços e encargos gerais do Município 

relacionados aos serviços de zeladoria, limpeza, conservação e copa nos prédios 

municipais; 

2. Administrar e supervisionar os serviços e encargos gerais do Município 

relacionados controle de portaria, entradas e saídas, dos órgãos públicos 

municipais; 

3. Administrar e supervisionar os serviços de copa e cozinha, nas diversas unidades 

administrativas, suprindo as necessidades de materiais às mesmas; 

4. Supervisiona os serviços de telefone, fax e correios nos prédios municipais; 

5. Acompanhar os serviços de limpeza e conservação executados fora do horário 

de expediente; 

6. Controlar o consumo e a requisição dos materiais e equipamentos de limpeza; 

7.Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

8. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

9. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ALMOXARIFADO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Promover medidas visando a programação das compras, recebimento, controle, 

armazenagem e distribuição de todos os materiais utilizados pela Administração 

Pública Municipal; 

2. Gerenciar a coleta, estocagem, controle, movimentação e distribuição de 

materiais, conforme procedimentos adequados; 

3. Manter atualizado o controle de materiais, preocupando-se com a padronização, 

especificação e codificação de todos os itens de estoque, facilitando a requisição 

pela Diretoria de Licitações, Contratos e Compras; 

4. Propor medidas para inclusão no Orçamento Municipal de dotação para 

materiais; 

5. Indicar a realização de sindicâncias e inquéritos para apurar irregularidades e 

responsabilidades, quanto ao uso e destino de materiais solicitados e entregues; 

6. Coordenar a realização de inventários físicos, periódicos, de materiais em 

almoxarifado, com preparação especial para itens perecíveis, remetendo relatórios 

à Diretoria de Administração Geral; 
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7. Desenvolver estudos e propor alienação de itens em estoques considerados 

obsoletos ou inservíveis; 

8. Controlar as atividades de recebimento, conferência, guarda, conservação, 

distribuição, transferência e entrega de materiais adquiridos pelo Município; 

9. Efetuar os serviços de recebimento e inspeção dos materiais e/ou equipamentos, 

examinando a documentação que os acompanha, a fim de evitar falhas na remessa, 

conferindo qualitativa e quantitativamente, procedendo à devolução quando eles 

não estiverem de acordo com as especificações solicitadas;  

10. Registrar as entradas e saídas de material de consumo e permanente, 

transmitindo à Diretoria de Patrimônio os dados técnicos e financeiros relativos aos 

bens permanentes; 

11. Promover a guarda e zelo dos materiais de consumo e permanentes; 

12. Prestar contas e responder pelo material; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15. Realizar outras atividades correlatas. 

 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar o patrimônio municipal; 

2. Gerenciar a periodicidade da realização do inventario dos bens patrimoniais do 

Município sob a guarda de cada uma das unidades administrativas e, nos casos da 

falta de algum bem, adotar as providências cabíveis para o responsável recompor 

o patrimônio; 

3. Emitir relatório com o resultado do Inventário para conhecimento do Secretário 

Municipal de Administração e para os ajustes contábeis necessários; 

4. Receber da unidade competente, cópia da Nota de Empenho e da Nota Fiscal do 

bem de natureza permanente adquirido para o devido registro no patrimônio com as 

informações sobre o valor residual, vida útil e percentual de depreciação; 

5. Receber da unidade competente, cópia da Nota Fiscal com os materiais 

adquiridos para consumo ao longo do tempo para o devido registro no sistema de 

controle de estoque do almoxarifado; 

6. Alimentar tempestivamente com dados e Informações à sistema de controle dos 

bens patrimoniais do Município, emitindo relatórios para conferência com os 

registros contábeis; 

7. Constituir processo para cada bem imóvel do Município com os documentos e 

informações indicados nas normas de controle interno e mantê-lo em boa ordem; 

8. Providenciar a reavaliação periódica dos imóveis e informar a unidade de 

contabilidade para o devido registro contábil; 

9. Verificar periodicamente o estado de cada imóvel, registrando em relatório as 

condições encontradas para, se for o caso, o responsável adotar as providências 

de limpeza e conservação; 
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10. Manter registro analítico individualizado de cada bem móvel, com indicação 

completa das suas características e dos responsáveis pela sua guarda e 

administração, conforme disposto nas normas de controle interno; 

11. Exercer o controle do toda e qualquer movimentação dos bens relacionada a 

alteração da responsabilidade pela sua guarda; 

12. Recepcionar as comunicações feitas pelos responsáveis pela sua guarda em 

relação ao extravio, alterações nas características do bem, extravio da placa de 

identificação, saída para outra unidade e adotar as providências cabíveis para 

manter o cadastro atualizado; 

13. Orientar os responsáveis pela guarda do bem quanto ao uso adequado e 

cuidados com a manutenção preventiva e corretiva; 

14. Adotar as medidas necessárias para a manutenção preventiva e corretiva 

quando solicitado pelo responsável pela sua guarda; 

15. Manter o cadastro de bens atualizado com informações individuais sobre o valor 

residual, vida útil e depreciação, amortização ou exaustão; 

16. Apurar mensalmente em relatório o valor a ser depreciado, amortizado ou 

exaurido para encaminhamento à unidade de contabilidade para o adequado 

registro contábil, conformo disposto nas normas de Controle Interno; 

17. Revisar periodicamente o valor residual e a vida útil econômica dos bens sujeitos 

a depreciação, amortização e exaustão, conforme disposto nas normas de Controle 

Interno; 

18. Reconhecer e mensurar os bens de uso comum para fins de registro contábil, 

conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

19. Supervisionar o recolhimento os bens considerados inservíveis por comissão 

especialmente designada para este fim e providenciar o seu descarte, seja por 

alienação, doação ou reciclagem; 

20. Providenciar o competente registro legal do tombamento de objetos móveis e 

imóveis considerados de interesse artístico, cultural ou de valor histórico para o 

Município; 

21. Providenciar a documentação legal das doações ativas e passivas; 

22. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

23. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

24. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar o controle do registro e o processamento das aquisições de bens e 

serviços pelo Município, mediante procedimentos padronizados e parâmetros 

rigorosamente equânimes para todos os interessados e em todas as situações; 

2. Organizar e coordenar as atividades necessárias aos processos de licitação, de 

dispensa ou inexigibilidade, além dos demais procedimentos correlatos; 

3. Estimular as diversas unidades administrativas para apresentarem 

tempestivamente ao Secretário Municipal da Administração as suas necessidades 
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para o exercício seguinte, em obediência ao princípio do planejamento das ações, 

de forma a permitir a abertura dos devidos processos licitatórios, evitando assim a 

descontinuidades dos serviços, conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

4. Coordenar a obtenção de orçamentos de preços para as necessidades 

apresentadas para que sirvam de referência nos processos licitatórios ou para 

escolha do fornecedor quando se tratar de compra direta por dispensa de licitação, 

conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

5. Verificar com a Diretoria de Finanças a disponibilidade orçamentária e financeira 

antes da abertura do processo licitatório ou da emissão da Autorização de 

Fornecimento para compra direta por dispensa de licitação, conforme disposto nas 

normas de Controle Interno; 

6. Obter autorização da autoridade competente para abertura do processo licitatório; 

7. Obter da Diretoria de Finanças para juntar ao processo licitatório antes da 

publicação do edital, a estimativa do impacto orçamentário financeiro quando 

configurar geração de despesa, conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

8. Manter o cadastro de fornecedores atualizado mediante chamamento público; 

9. Elaborar os processos licitatórios com obediência aos normativos da legislação 

federal, de forma que assegure a Igualdade de condições aos concorrentes e 

escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, 

conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

10. Prever e indicar no edital o responsável pela fiscalização da execução do 

contrato; 

11. Obter o exame e aprovação prévia da minuta do edital e do contrato pela 

Procuradoria Geral do Município; 

12. Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos licitatórios na modalidade 

concorrência, inclusive concessão e permissão de serviços públicos, pregão, 

dispensa e Inexigibilidade, cujos valores se enquadram a partir do limite para 

concorrência, conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

13. Providenciar a assinatura nos contratou e seus aditivos e publicação de suas 

minutas na imprensa oficial; 

14. Controlar o prazo de execução do objeto dos contratos e o seu prazo de 

vigência, propondo, quando for o caso, a sua prorrogação mediante a assinatura de 

termo aditivo; 

15. Encaminhar a emissão da Ordem de Fornecimento ou de execução do serviço, 

entregando ao contratado somente após a emissão do empenho da despesa; 

16. Controlar o prazo de entrega do material ou do serviço contratado, adotando as 

providências administrativas cabíveis nos casos de descumprimento do prazo 

contratual; 

17. Receber a nota fiscal com atestado de recebimento do material ou serviço, 

acompanhada do boletim de medição quando for o caso, providenciar os registros 

de controle necessários, especialmente sobre a regularidade fiscal da nota 

eletrônica e encaminhar para registro contábil da liquidação e pagamento da 

despesa; 
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18. Coordenar as medições de obras os serviços de engenharia para alimentação 

do sistema; 

19. Constituir os processos de execução de obras e serviços de engenharia com a 

documentação prevista nas normas de controle interno; 

20. Analisar os pedidos de reajuste, realinhamento, equilíbrio econômico e 

financeiro e prorrogação dos contratos; 

21. Realizar reuniões, cursos, treinamentos, fóruns, palestras e debates, pertinentes 

às atividades de gestão de contratos e licitações; 

22. Representar institucionalmente o Poder Executivo, nas áreas de sua 

abrangência, respondendo às demandas dos órgãos de controle interno e externo 

e de outros órgãos ou entidades, inclusive internacionais; 

23. Coordenar e supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente ou Especial 

de Licitações; 

24. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

25. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

26. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a constituição de registro de preços; 

2. Promover pesquisa de mercado referente às modalidades previstas na legislação 

de licitações, bem como, dos valores das contratações diretas realizadas pelos 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta; 

3. Organizar e manter atualizado o Cadastro Geral de Licitantes do Município; 

4. Disponibilizar à Comissão Permanente de Licitações, todos os documentos e 

informações necessárias ao bom andamento dos processos licitatórios; 

5. Efetuar o controle de compras realizadas pela Administração Pública Municipal; 

6. Efetuar o controle de licitações; 

7. Monitorar os preços praticados com vistas a evitar abusos; 

8. Efetuar o controle dos contratos municipais, observando a data de encerramento 

dos mesmos; 

9. Articular-se com os demais órgãos da Administração Pública Municipal Direta e 

Indireta visando o desenvolvimento dos contratos firmados; 

10. Observar a necessidade de realização de aditivos contratuais e a realização de 

suas publicações; 

11. Solicitar informações aos demais órgãos municipais quanto a execução dos 

contratos; 

12. Informar às Secretarias Municipais as datas de início e término dos contratos 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 
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ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Secretário Municipal da Administração nas atividades relacionadas a 

gestão de Recursos Humanos; 

2. Coordenar, superintender e executar as atividades administrativas do 

desenvolvimento organizacional, com autoridade funcional e faculdades para 

delegar competência, suprindo as necessidades da Administração Pública 

Municipal; 

3. Promover os procedimentos de recrutamento, seleção, admissão e treinamento 

do pessoal do Quadro do Poder Executivo; 

4. Supervisionar o registro da movimentação de pessoal, com o registro de 

admissão ou demissão e demais anotações funcionais pertinentes; 

5. Providenciar o cumprimento das obrigações e encargos sociais, na forma 

estabelecida por Lei; 

6. Coordenar e supervisionar a aplicação de concurso público e processo de 

seleção temporária para o ingresso de pessoal; 

7. Realizar enquadramento, reenquadramento, progressão funcional, transferência 

e demais atos pertinentes à vida funcional do servidor, procedendo a supervisão do 

respectivo registro; 

8. Supervisionar o controle da carga horária e o ponto dos servidores municipais; 

9. Coordenar as ações de gestão da remuneração e folha de pagamento dos 

servidores; 

10. Coordenar a execução das folhas referentes às contribuições dos servidores e 

do Município ao INSS, para o devido recolhimento, conforme determinado em Lei; 

11. Indicar ao Secretário Municipal da Administração providências para a 

instauração de sindicâncias, processos disciplinares e administrativos para apurar 

a denúncia de possíveis irregularidades cometidas por servidor municipal; 

12. Analisar e implantar férias e licenças regulares, mediante autorização superior; 

13. Executar as penalidades disciplinares aplicadas ao servidor municipal oriundas 

de Processo Administrativo Disciplinar e/ou Sindicâncias; 

14. Acompanhar a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório e realizar as 

devidas anotações funcionais; 

15. Supervisionar e lavrar apostilamentos funcionais; 

16. Promover e executar os serviços relativos à segurança básica e necessária ao 

trabalho; 

17. Supervisionar as Políticas de Saúde Ocupacional dos servidores municipais; 

18. Acompanhar os levantamentos técnicos relacionados a insalubridade e 

periculosidade dos servidores municipais; 

19. Desenvolver treinamentos e demais atos visando a qualificação do serviço 

público; 

20. Coordenar as ações de implementação de planos, projetos e ações voltadas 

aos servidores públicos municipais; 

21. Promover a gestão do Plano de Cargos e Remunerações; 

22. Coordenar as unidades administrativas de Recursos Humanos das Secretarias 

Municipais; 
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23. Acompanhar o envio das informações ao Sistema de Fiscalização Integrada de 

Gestão - e-Sfinge ou outro que venha a substituí-lo, do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina, visando a consolidação dos dados de gestão em 

remessas unificadas, emissão de relatórios automáticos de avaliação e análise da 

gestão do Município; 

24. Acompanhar o envio das informações ao eSocialou outro que venha a substituí-

lo, visando a consolidação dos dados de gestão em remessas unificadas, emissão 

de relatórios automáticos de avaliação e análise da gestão do Município; 

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE SAÚDE OCUPACIONAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar a Diretoria de Gestão de Recursos Humanos e as unidades 

organizacionais da Administração Pública Municipal nas questões referentes à área 

de Saúde Ocupacional dos servidores municipais; 

2. Definir as diretrizes para a gestão da Saúde Ocupacional para assegurar a 

possível implantação dos benefícios previdenciários e assistenciais aos servidores 

municipais; 

3. Acompanhar a prestação dos serviços de perícia médica e realizar os exames 

médicos, de higiene e de segurança do trabalho; 

4. Gerenciar as políticas e ações de Saúde Ocupacional; 

5. Assessorar na elaboração e implementação de planos, programas e projetos, 

bem como monitorar e avaliar os resultados alcançados, com vista ao 

aprimoramento das ações desenvolvidas; 

6. Planejar e coordenar o Plano Anual de Desenvolvimento de Competências e as 

necessidades de capacitação e desenvolvimento profissional do quadro próprio, 

referentes à área de Saúde Ocupacional, conforme as necessidades levantadas, 

em parceria com o Diretoria de Planejamento e Capacitação de Recurso Humanos; 

7. Promover e coordenar pesquisas e estudos epidemiológicos referentes a saúde 

do servidor no trabalho; 

8. Organizar e disponibilizar informações referentes à Saúde Ocupacional que 

possibilitem o mapeamento e a formulação de indicadores epidemiológicos; 

9. Construir, interpretar e analisar indicadores propiciando o desenvolvimento das 

ações em Saúde Ocupacional e redefinição de estratégias quando necessário; 

10. Coordenar a implantação do Serviço de Readaptação e Reabilitação Funcional; 

11. Coordenar e supervisionar os trabalhos da Junta Médica Oficial; 

12. Divulgar as ações de prevenção de doenças e de promoção à saúde voltadas 

para o servidor e seu ambiente de trabalho; 

13. Promover relatórios e informar ao Diretor de Gestão de Recursos Humanos 

sobre a ocorrência de readaptações e reabilitações que impactem no controle do 

Quadro de Cargos e Vagas; 
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14. Gerenciar as ações de implementação de planos, projetos e ações voltadas à 

Saúde Ocupacional dos servidores públicos municipais; 

15. Subsidiar a defesa dos processos e executar os cumprimentos das ações 

judiciais, relacionados à área de Saúde Ocupacional; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar os processos afetos à folha de pagamento, em todas suas etapas; 

2. Controlar os eventos funcionais que influenciam na geração da folha de 

pagamento; 

3. Processar os eventos funcionais dos servidores que impactam na geração da 

folha de pagamentos; 

4. Controlar os empréstimos consignados dos servidores municipais; 

5. Cadastrar e monitorar os descontos efetuados por força de lei, determinação 

judicial ou a favor da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 

6. Coordenar a realização do fechamento da folha de pagamento; 

7. Promover a gestão das pensões alimentícias em cumprimento de determinação 

judicial; 

8. Controlar os eventos financeiros que influenciam na geração da folha de 

pagamento dos servidores; 

9. Subsidiar a defesa dos processos e executar os cumprimentos das ações 

judiciais, com repercussão na folha de pagamento; 

10. Gerir as informações da base de dados da folha de pagamento dos servidores 

da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, com a finalidade de promover 

a transparência; 

11. Elaborar relatórios e bases de dados para cumprimento de obrigações 

trabalhistas, tributárias, orçamentárias e financeiras; 

12. Promover mecanismos de análise de conformidade e aperfeiçoamento dos 

produtos da folha de pagamento; 

13. Processar a vida funcional e financeira de servidores à disposição de/para 

outras instituições; 

14. Controlar o pagamento do Auxílio-Alimentação; 

15. Verificar os processos de pagamento de diferenças e recolhimentos; 

16. Controlar a prestação de contas nos sistemas específicos; 

17. Promover o envio das informações ao Sistema de Fiscalização Integrada de 

Gestão - e-Sfinge, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, visando a 

consolidação dos dados de gestão em remessas unificadas, emissão de relatórios 

automáticos de avaliação e análise da gestão do Município; 



 

116 

18. Promover o envio das informações ao eSocial, visando a consolidação dos 

dados de gestão em remessas unificadas, emissão de relatórios automáticos de 

avaliação e análise da gestão do Município; 

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CADASTROS E INFORMAÇÕES FUNCIONAIS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar todas as atividades relativas à confecção de atos administrativos em 

geral, vinculados ou discricionários, relativos aos servidores municipais, com o 

acompanhamento de suas publicações; 

2. Analisar, preparar e acompanhar os procedimentos para nomeação e exoneração 

de servidores efetivos e comissionados; 

3. Promover a convocação dos candidatos aprovados em concurso público e 

processos seletivos; 

4. Emitir relatórios sobre os quadros de pessoal;  

5. Auxiliar as comissões para concurso público no preenchimento das vagas dos 

cargos de servidores efetivos e temporários;  

6. Manter atualizado o controle de provimento e vacância de cargos;  

7. Controlar rotinas, fluxos e procedimentos de registros funcionais de agentes 

públicos e servidores nos sistemas disponíveis e/ou nas pastas funcionais;  

8. Registrar os afastamentos dos agentes públicos e dos servidores municipais; 

9. Controlar e fiscalizar os períodos referentes aos afastamentos por atestados 

médicos e pela perícia médica, para fins de licença para tratamento de saúde e 

auxílio-doença; 

10. Emitir declarações de vínculo institucional; 

11. Controlar a confecção de crachás de identificação funcionais; 

12. Administrar o ponto eletrônico e adequar o relatório do ponto eletrônico aos 

pedidos de horário especial para envio à Gerência de Folha de Pagamento; 

13. Assegurar a alimentação dos Portais de Transparência; 

14. Fornecer informações para alimentação do banco de dados administrativos da 

Administração Municipal; 

15. Pesquisar e informar os dados funcionais nos processos de Auxílio Funeral e 

pagamentos devidos a servidor falecido; 

16 - Emitir as Declarações de Tempo de Contribuição – DTC para préstimo de 

informações ao INSS e/ou a outros regimes de previdência, à servidores 

exonerados; 

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS  
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HUMANOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Secretário Municipal da Administração nas atividades relacionadas ao 

planejamento do Quadro Funcional e da capacitação contínua dos servidores 

municipais; 

2. Estruturar sistema de controle de vagas existentes nos Quadros Funcionais da 

Administração Pública Municipal, identificando as vagas legais existentes, bem 

como as ocupadas e disponíveis em cada cargo público; 

3. Coordenar, superintender e executar as atividades de planejamento do 

desenvolvimento de competências funcionais, suprindo as necessidades da 

Administração Pública Municipal; 

4. Identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias para a 

execução das atividades de um cargo/função; 

5. Exarar parecer técnico acerca dos pedidos de permuta, remoção, lotação e 

relotação dos servidores efetivos e estagiários; 

6. Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, 

qualificação e aperfeiçoamento profissional dos agentes públicos e servidores do 

Município; 

7. Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, seminários, oficinas 

e eventos congêneres, de interesse institucional e para capacitação e 

aperfeiçoamento de agentes públicos e servidores;  

8. Propor, opinar, supervisionar e acompanhar a realização de eventos de interesse 

cultural, incluindo exposições e lançamentos literários que envolvam os servidores 

municipais; 

9. Promover visitas a órgãos, instituições e empresas que, pela natureza de suas 

atividades ou do seu acervo, se revelem de interesse institucional;  

10. Elaborar e acompanhar a execução de programas de treinamento e 

desenvolvimento de agentes públicos e servidores (cursos, seminários, palestras, 

workshops, cursos de ingresso/integração de novos servidores, grupos operativos, 

entre outras atividades), visando a otimização e a retenção dos recursos humanos; 

11. Elaborar planejamento anual para o treinamento e desenvolvimento de agentes 

públicos e servidores, com base no levantamento de necessidades e no 

planejamento estratégico; 

12. Realizar pesquisas visando a construção e ampliação do conhecimento teórico 

e aplicado na área de treinamento, desenvolvimento e educação;  

13. Autuar, analisar e opinar nos pedidos de bolsas de estudos e auxílios 

financeiros, para a realização de atividades de aprimoramento profissional, 

formulados por servidores do Município; 

14. Elaborar minutas de atos administrativos em sua área de competência; 

15. Desenvolver estudos para o aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação de 

desempenho no estágio probatório e nas ocasiões de progressão funcional. 

16. Coordenar o sistema de avaliação de desempenho e de avaliação de estágio 

probatório; 
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17. Promover e acompanhar a seleção do Quadro de Estagiários; 

18. Gerir os convênios firmados com instituições de ensino responsáveis pelo 

aprimoramento técnico-profissional dos estudantes; 

19. Elaborar rotinas de trabalho que visem o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

das atividades da Secretaria Municipal da Administração; 

20. Propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem à 

melhoria dos serviços e controles; 

21. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE PROCEDIMENTOS LEGAIS DE RECURSOS HUMANOS E 
LICITAÇÕES 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Direito 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar a equipe da Diretoria de Gestão de Recursos Humanos em atos 

administrativos e legislativos relativos à área de pessoal e ao sistema 

remuneratório; 

2. Assessorar a equipe da Diretoria de Licitações, Contratos e Compras em atos 

administrativos e legislativos relativos à área de licitações e contratos; 

3. Examinar e instruir os pedidos de concessão de direitos e vantagens, regime 

disciplinar, processo administrativo e seguridade social do servidor, férias e outros 

relativos ao regime jurídico adotado pelo Município, em parceria com a Procuradoria 

Geral do Município; 

4. Promover a constante revisão e adaptação da legislação municipal relacionada 

às questões estatutárias, inclusive naquelas que tratam de questões 

remuneratórias, observada a edição de legislação federal e estadual; 

5. Propor alterações no regime jurídico e na política remuneratória dos servidores 

municipais e nos sistemas de avaliação de desempenho; 

6. Elaborar minuta de normas internas que versem sobre assuntos relacionados a 

servidores e sistema de licitação; 

7. Assessorar na promoção da gestão do Plano de Cargos e Remunerações; 

8. Orientar sobre os procedimentos a serem adotados para caracterização de 

acidente de trabalho junto à Perícia Médica Oficial e demais órgãos; 

9. Elaborar editais de convocação dos candidatos aprovados em concurso público 

e processos seletivos; 

10. Auxiliar na minuta de editais de licitação e contratos administrativos para serem 

submetidos a avaliação da Procuradoria Geral do Município; 

11. Auxiliar na realização de despachos recursais em procedimentos licitatórios; 

12. Manter atualizados os arquivos relativos à legislação, à jurisprudência e à 

doutrina aplicáveis à situação funcional dos servidores; 

13. Enviar informações aos órgãos de controle interno e externo;  

14. Assessorar na coordenação das ações de implementação de planos, projetos e 

ações voltadas aos servidores públicos municipais e a área de licitações; 
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15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos;  

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE LOGÍSTICA 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir, planejar, administrar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades e a 

execução das medidas que visem a assegurar o pleno desenvolvimento das 

atividades relacionadas à administração dos serviços de iluminação pública e da 

gestão da frota municipal;  

2. Emitir pareceres técnicos e administrativos no âmbito de atribuição da Secretaria-

Executiva; 

3. Propor normas e instruções relativas à logística de distribuição e recolhimento de 

bens, gestão de documentos relacionados a iluminação pública e de gestão da frota 

municipal, fiscalizando o seu cumprimento; 

4. Elaborar em conjunto com as unidades subordinadas, estudos, especificações, 

instruções e procedimentos a serem aplicados, visando à otimização das atividades 

desenvolvidas nas áreas de iluminação pública e da gestão da frota municipal; 

5. Manter e controlar os estoques de bens permanentes e de consumo 

indispensáveis a realização das atividades da Secretaria-Executiva;  

6. Realizar a gestão do acervo de documentos e providenciar a logística reversa de 

materiais junto aos fornecedores conforme previsto em contrato, convênio ou 

registro de preços;  

7. Elaborar rotinas de trabalho que visem o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

das atividades da Secretaria-Executiva; 

8.Propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem à melhoria 

dos serviços e controles; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10.Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

PADRÃO:CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, organizar e controlar as atividades da iluminação pública do Município 

no tocante à manutenção, expansão, modernização, eficientização e operação; 

2. Traçar estratégias e métodos de trabalho para melhor consecução dos objetivos 

de expansão da iluminação pública; 

3. Acompanhar e fiscalizar o serviço prestado por terceiros em decorrência de 

contratos firmados com o Município de Governador Celso Ramos; 

4. Coordenar e supervisionar a realização de pesquisas de satisfação dos usuários; 

5. Supervisionar os recursos arrecadados com a cobrança da Contribuição para o 

Custeio da Iluminação Pública;  
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6. Gerir a destinação dos recursos arrecadados com a cobrança da Contribuição 

para o Custeio da Iluminação Pública;  

7. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execução das ações da 

Diretoria-Executiva; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
EM ESPAÇOS PÚBLICOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e monitorar os recursos humanos e materiais utilizados nos serviços 

de iluminação pública, assegurando o desenvolvimento ordenado, harmônico e 

eficaz, dos trabalhos de fiscalização e operacionais, nas vias e nos espaços 

públicos do território municipal, inclusive nas praias; 

2. Prestar assessoria na elaboração de relatórios e demonstrativos, observando os 

prazos estipulados, para fiscalizar o serviço prestado por terceiros em decorrência 

de contratos firmados com o Município de Governador Celso Ramos; 

3. Preparar informações e demonstrativos sobre os serviços contínuos executados;  

4. Planejar e propor treinamentos, palestras e outros eventos visando o 

aprimoramento e desenvolvimento dos servidores sob a sua supervisão; 

5. Acompanhar, analisar, interpretar a aplicar a legislação referente à área de 

atuação emitindo, quando couber, pareceres, informações e outros documentos; 

6. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

7. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

8.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e operacionalizar o controle das ligações e consumo de energia em 

equipamentos públicos e eficiência energética visando à melhoria das condições 

noturnas de uso nos espaços públicos, em atividades de turismo, comércio, esporte 

e lazer e iluminação de obras, monumentos e praças públicas; 

2. Planejar e propor a ampliação e modernização do sistema de iluminação pública 

mediante a análise habitual e permanente dos relatórios de controle das ligações e 

do consumo de energia; 

3. Fornecer dados contínuos para a elaboração de relatórios e demonstrativos, 

observando os prazos estipulados, para fiscalizar o serviço prestado por terceiros 

em decorrência de contratos firmados com o Município de Governador Celso 

Ramos; 

4. Acompanhar, analisar, interpretar a aplicar a legislação referente à área de 

atuação emitindo, quando couber, pareceres, informações e outros documentos; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 
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6.Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE FROTA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, administrar, monitorar e avaliar as atividades relacionadas a frota 

municipal; 

2. Dimensionar a frota de veículos de acordo com a necessidade e a realidade 

econômico-financeira; 

3. Analisar os registros dos controles individuais das despesas com veículos, para 

viabilizar sua redução; 

4. Monitorar a execução de serviços de manutenção corretiva de veículos nas 

oficinas, analisando os demonstrativos das despesas correspondentes; 

5. Estabelecer programas de manutenção preventiva, evitando a paralisação de 

veículos e prevenindo custos excessivos;  

6. Providenciar a regularização dos veículos de acordo com a legislação em vigor;  

7. Propor à Diretoria de Licitações, Contratos e Compras a aquisição de veículos;  

8. Coordenar e controlar os trabalhos dos motoristas; 

9. Estudar possibilidades e propor melhor alocação dos veículos por remanejamento 

e escalas de atividades; 

10. Autorizar o abastecimento de combustíveis e lubrificantes dos veículos, 

controlando e registrando o seu consumo; 

11. Supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas relativas à utilização, 

manutenção, conservação e controle de veículos, bem como o cumprimento dos 

dispositivos e das normas legais de trânsito; 

12. Manter atualizado o cadastro de veículos; 

13. Planejar e propor treinamentos, palestras e outros eventos visando o 

aprimoramento e desenvolvimento dos servidores sob a sua supervisão; 

14. Acompanhar, analisar, interpretar a aplicar a legislação referente à área de 

atuação emitindo, quando couber, pareceres, informações e outros documentos; 

15. Coordenar o projeto de padronização da frota de acordo com a finalidade do 

uso; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17.Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DE FROTA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e chefiar a guarda e distribuição dos veículos e máquinas de 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração; 

2. Controlar os serviços, rastreamento e atividades de manutenção de veículos 

leves e pesados e abastecimento das máquinas e veículos oficiais; 
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3. Supervisionar o controle da documentação dos veículos (seguro, laudos, 

vistorias); 

4. Gerenciar o abastecimento dos veículos e máquinas de responsabilidade da 

Secretaria Municipal da Administração, evitando a paralisação de veículos e 

prevenindo custos excessivos; 

5. Apurar as causas de acidentes com veículos oficiais, por meio de sindicância, e 

propor abertura de inquérito administrativo, a critério da autoridade superior, 

considerando a gravidade do evento e registrar a ocorrência junto ao DETRAN e à 

Polícia Civil; 

6. Efetivar as iniciativas necessárias para a padronização da frota municipal; 

7. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

8.Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

9. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE FROTA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, coordenar e controlar as atividades de manutenção dos veículos e 

máquinas de responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração, evitando 

a paralisação de veículos e prevenindo custos excessivos; 

2. Fiscalizar a execução de serviços de manutenção corretiva de veículos nas 

oficinas, elaborando demonstrativos das despesas correspondentes; 

3. Estabelecer programas de manutenção preventiva, evitando a paralisação de 

veículos e prevenindo custos excessivos; 

4. Estabelecer programas de manutenção preventiva, evitando a paralisação de 

veículos e prevenindo custos excessivos;  

5. Gerenciar, controlar e operacionalizar os orçamentos solicitados, os serviços 

internos, os contratados e terceirizados, a manutenção dos veículos leves, pesados, 

máquinas e tratores, a análise da ordem de serviço e o encaminhamento dos 

veículos para os serviços de mecânica e a prestação de socorro à frota; 

6. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

7.Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

8. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO VII– SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 

PADRÃO: DAS-1 VAGA: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal da Fazenda, a sua representação 

e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular a 

política financeira do Município; 

3. Coordenar, em articulação com todas as unidades do Governo Municipal, a 

elaboração, acompanhamento e execução do Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumentos do 

Sistema de Planejamento Público Brasileiro; 

4. Promover a elaboração, acompanhar e rever a programação financeira de acordo 

com o calendário fiscal do Município; 

5. Responsabilizar-se pela preparação e apresentação das prestações de contas 

do Município junto aos órgãos de controle externo, emitindo balancetes, balanços e 

relatórios contábeis e financeiros; 

6. Receber, guardar e movimentar valores; 

7. Executar a administração financeira do Município; 

8. Definir as prioridades financeiras do Município; 

9. Propor e apoiar as ações voltadas ao desenvolvimento de um processo contínuo 

e permanente de modernização administrativa, visando a integração, racionalização 

e eficiência das rotinas, métodos e processos de trabalho, no âmbito da 

Administração Municipal, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos; 

10. Coordenar a elaboração do Planejamento Anual do Município; 

11. Estabelecer diretrizes, a sistemática de elaboração e execução de planos, 

programas e projetos governamentais, bem como sua adequação às prioridades 

estabelecidas pelo Município; 

12. Coordenar, compartilhar e avalizar a alocação de recursos orçamentários 

necessários ao cumprimento dos objetivos e metas governamentais; 

13. Definir as prioridades relativas à liberação dos recursos financeiros com o 

objetivo de elaboração da programação financeira de desembolso, de forma 

articulada com as demais Secretarias Municipais; 

14. Desenvolver as atividades relacionadas com: 

a) administração financeira; 

b) despesa e dívida pública; 

c) supervisão, coordenação e acompanhamento do desempenho das entidades 

financeiras do Município; 

15. Administrar os encargos gerais do Município; 

16. Apoiar e orientar as Secretarias Municipais e demais dirigentes nas atividades 

referentes à administração financeira, contábil e de auditoria nas respectivas áreas 

de atuação; 
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17. Definir os prazos, critérios e procedimentos para os fechamentos contábeis 

necessários à elaboração dos balancetes mensais e à consolidação do balanço 

geral do Município; 

18. Elaborar a programação do órgão compatibilizando-a com as diretrizes gerais 

do Governo; 

19. Elaborar relatórios mensais que permitam acompanhar o cumprimento dos 

gastos mínimos com ações e serviços públicos de saúde, manutenção e 

desenvolvimento da Educação Básica, remuneração dos profissionais do magistério 

em efetivo exercício, gasto anual com recursos do FUNDEB e limites de gastos com 

pessoal em relação a receita corrente líquida; 

20. Nos atos de geração de despesa e renúncia de receita previstos na LC n° 

101/2000, elaborar, tempestivamente, o procedimento administrativo de estimativa 

do impacto orçamentário e financeiro; 

21. Controlar as fontes de recursos a serem utilizadas para abertura de créditos 

suplementares e especiais: excesso de arrecadação, superávit financeiro, 

operações de crédito, anulação parcial ou total de dotações e recursos decorrentes 

de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA; 

22. Manter atualizada a matriz com as contas de receitas e respectivas fontes de 

recursos, conforme ementário da receita aprovado pela STN; 

23. Responder de forma tempestiva as diligências, citações e audiências 

encaminhadas pelo Tribunal de Contas, relacionadas a aspectos contábeis e 

financeiros; 

24. Realizar a elaboração do desdobramento da receita prevista na Lei 

Orçamentária Anual em metas bimestrais de arrecadação, por fontes de recursos, 

e avaliação bimestral do seu cumprimento para, se for o caso, adoção do 

mecanismo de limitação de empenho e transferência financeira com recursos das 

fontes cujas metas não foram alcançadas; 

25. Realizar a elaboração da programação financeira e do cronograma de execução 

mensal de desembolso de cada uma das unidades gestoras; 

26. Realizar a elaboração do desdobramento das metas fiscais, físicas e financeiras 

constantes da LDO, em metas quadrimestrais para avaliação e demonstração nas 

audiências públicas a serem realizadas na comissão de orçamento e finanças da 

câmara nos meses de maio, setembro e fevereiro; 

27. No empenho e pagamento da despesa pública observar a sua fonte de 

financiamento constante da LOA, de forma que a aplicação das receitas observe a 

sua vinculação legal; 

28. Controlar, no último ano do mandato, o limite de gastos com publicidade e 

propaganda institucional, previsto no art. 73, inciso VIII, da Lei Federal n° 

9504/2007; 

29. Controlar, a inscrição de despesas não processadas em restos a pagar, 

observando o limite das disponibilidades de caixa nas fontes de recursos 

correspondentes; 
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30. Encaminhar para disponibilização no site do Município, para acesso público, o 

RREO, RGF, Lei e peças do PPA, LDO, LOA, balanço consolidado e das unidades 

gestoras, relatório de instrução e parecer do TCE sobre as contas de Governo. 

 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGA: 01 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Secretaria 

Municipal da Fazenda na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de 

Secretaria Municipal da Fazenda, o processo de planejamento estratégico das 

ações a serem desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas à gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

7.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 

PADRÃO: DAS-3 VAGA: 01 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal da Fazenda, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Fazenda e o Secretário Adjunto em 

estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível 

estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal da Fazenda; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal da Fazenda; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal da Fazenda; 
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9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal da Fazenda; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação das 

unidades da Secretaria Municipal da Fazenda e, quando for o caso, encaminhando-

os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

14.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 

PADRÃO: CC-4 VAGA: 01 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Dirigir, planejar, coordenar e normatizar o serviço de contabilidade do Município, 

orientando tecnicamente os órgãos municipais, supervisionando as atividades e 

estabelecendo normas para a padronização, racionalização e controle das ações 

referentes às suas atividades; 

2. Promover a programação, a organização, a coordenação, a execução e o controle 

das atividades pertinentes à elaboração dos balancetes mensais e dos balanços 

consolidados da Administração Direta e Indireta e dos Fundos; 

3. Elaborar as normas gerais sobre os procedimentos atinentes às operações 

contábeis de registro e de controle dos atos e fatos da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial a ser observadas por todos os órgãos e entidades 

municipais; 

4. Instituir mecanismos, sistemas e métodos que possibilitem o conhecimento da 

posição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços públicos, o 

levantamento dos balancetes mensais e do balanço anual e a análise e 

interpretação dos resultados econômico-financeiros;  

5. Estabelecer normas relacionadas à contabilização dos atos e fatos de gestão, 

fusão, incorporação e extinção de órgãos e entidades do Município; 

6. Coordenar, juntamente com o Secretário Municipal da Fazenda, a elaboração e 

divulgação da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal; 

7. Analisar as demonstrações contábeis objetivando identificar situações que 

possam vir a afetar a eficácia e a eficiência dos programas de Governo; 

8. Emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos afetos à área contábil e 

orçamentária; 

9. Elaborar informações com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão 

do Secretário Municipal da Fazenda e do Prefeito Municipal;  

10. Fornecer aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal orientação 

e apoio técnico na aplicação de normas e na utilização de técnicas contábeis; 

11. Elaborar e expedir orientações técnicas sobre as consultas que lhes são 

expressamente formuladas; 

12. Coordenar e supervisionar as atividades dos Contadores e Técnicos de 

Contabilidade em exercício na Diretoria de Contabilidade; 
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13. Criar e manter atualizado, banco de informações que contenha estudos sobre 

temas de interesse do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, 

bem como materiais técnicos produzidos em eventos de capacitação na área do 

controle;  

14. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e fiscalização da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial que facilitem o controle e o equilíbrio das 

finanças públicas; 

15. Propor ferramentas para auxiliar e agilizar o processo de tratamento de dados 

que subsidiarão o preparo das informações de interesse do Controle Interno; 

16. Propor normas voltadas ao alcance e à manutenção do equilíbrio financeiro do 

Município;  

17. Coordenar, observados os prazos estabelecidos, respostas a diligências e 

solicitações do Tribunal de Contas do Estado - TCE, quando relacionadas aos 

serviços de contabilidade e orçamento do Município; 

18. Expedir informações em processos administrativos e projetos de lei ou de 

decretos, antes de ser encaminhados à apreciação do Chefe do Poder Executivo, 

com vistas ao cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000; 

19. Acompanhar e avaliar a política estabelecida pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN);  

20. Zelar pelo fiel cumprimento dos princípios fundamentais de contabilidade, das 

normas de contabilidade pública e das demais normas vigentes que possam 

impactar nas finanças municipais; 

21. Implantar e coordenar as equipes de trabalho com destaque para a elaboração 

do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os Orçamentos 

Anuais; 

22. Coordenar e apresentar ao Secretário Municipal da Fazenda os projetos de lei 

referentes ao Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e os demais projetos de lei de alterações orçamentárias; 

23. Coordenar a elaboração e apresentação das audiências públicas, a que se 

refere às leis municipais e, em especial, a Lei Complementar nº 101, de 2000; 

24. Propor novos métodos de gestão dos orçamentos da Prefeitura, inclusive dos 

órgãos da Administração Municipal Indireta; 

25. Acompanhar a evolução da despesa, auxiliando aos demais órgãos da 

Prefeitura na reformulação orçamentária de programas de trabalho, bem como 

analisar pedidos de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares; 

26. Realizar periodicamente, reuniões administrativas com os componentes da 

equipe, repassando orientações técnicas para melhor planejamento e gestão dos 

orçamentos; 

27. Emitir declaração da existência de dotações orçamentárias; 

28. Verificar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos contábeis;  

29. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

30. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

31. Exercer outras atribuições compatíveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 

PADRÃO: CC-9 VAGA: 01 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Gerenciar as atividades inerentes aos serviços de contabilidade da Prefeitura, 

bem como supervisionar a elaboração dos balancetes e balanços do movimento 

financeiro da Prefeitura; 

2. Controlar e fiscalizar a exatidão dos lançamentos feitos nas contas bancárias da 

Prefeitura; 

3. Promover mensalmente a elaboração do balancete financeiro e anualmente do 

balanço financeiro, bem como quadros demonstrativos e comparativos da situação 

financeira da Prefeitura; 

4. Coordenar a escrituração da receita e despesa orçamentária e da receita e 

despesa extra-orçamentária; 

5. Promover a análise e ajuste dos lançamentos de compensação;  

6. Coordenar, analisar e supervisionar a realização do préstimo de informações ao 

Sistema de Processamento de Dados junto ao Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina, assessorando aos demais órgãos do Município; 

7. Promover a racionalização das atividades da equipe, com vistas ao constante 

aperfeiçoamento; 

8. Subsidiar as avaliações de produtividade e desempenho dos componentes da 

equipe; 

9. Propor ao Diretor de Contabilidade e Orçamento medidas para o aumento da 

eficiência dos trabalhos e de correção de eventuais disfunções e a implantação de 

programas de capacitação e desenvolvimento, indicando componentes da equipe 

para participação em treinamentos; 

10. Atuar junto aos demais órgãos do Município inclusive o Poder Legislativo, 

orientando a preparação e apresentação de propostas a fim de subsidiar a 

elaboração da Proposta Orçamentária; 

11. Supervisionar a elaboração dos Planos de Governo em especial do Plano 

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária 

Anual (LOA); 

12. Auxiliar o Diretor de Contabilidade e Orçamento na elaboração das audiências 

públicas a que se refere a legislação municipal e a Lei Complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000; 

13. Auxiliar na implantação de novos métodos de gestão dos orçamentos da 

Prefeitura, inclusive dos órgãos da Administração Municipal indireta; 

14. Colaborar na consolidação dos projetos e atividades para elaboração da 

Proposta Orçamentária; 

15. Proceder à análise prévia das solicitações de despesa e posterior empenho, em 

conformidade com a legislação e as normas técnicas aplicáveis; 

16. Controlar a execução do orçamento de conformidade com os limites de 

utilização estabelecidos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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17. Efetuar relatórios de acompanhamento orçamentário e efetuar demonstrativos 

exigidos pela legislação constitucional e infraconstitucional. 

18. Prestar atendimento aos órgãos municipais quanto à execução de seus 

respectivos orçamentos;  

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

21.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE TESOURARIA 

PADRÃO: CC-4 VAGA: 01 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Dirigir, planejar e coordenar as atividades de movimentação dos recursos 

financeiros municipais, monitorando o recolhimento das receitas e efetuando o 

acompanhamento e o controle das disponibilidades; 

2. Avaliar as operações financeiras com a finalidade de identificar as que possuem 

melhor liquidez;  

3. Identificar fontes de financiamento e realizar o acompanhamento de empréstimos, 

contratos, acordos, convênios e outros instrumentos que possam vir a criar 

obrigações financeiras ao Município; 

4. Efetuar o pagamento das despesas centralizadas do Município, empenhadas e 

liquidadas, e responder por todas as etapas da despesa com os encargos gerais do 

Município;  

5. Estabelecer normas e instruções técnicas à padronização, racionalização e 

controle das atividades referentes à administração financeira municipal, entre elas 

as de execução da despesa pública;  

6. Fornecer orientação técnica e supervisionar as atividades dos órgãos municipais 

relacionadas à Administração Financeira;  

7. Gerir todas as atividades relacionadas à liberação de recursos para cobertura de 

pagamentos diversos através do Sistema de Conta Única do Município; 

8. Estabelecer as diretrizes da programação orçamentária e financeira do Município, 

acompanhar a sua respectiva execução, efetuando os ajustes que se fizerem 

necessários;  

9. Contribuir com subsídios à formulação da política de financiamento da despesa 

pública;  

10. Repassar às unidades gestoras, nos limites da programação orçamentária e 

financeira aprovada, os recursos necessários à execução de seus projetos de 

trabalho;  

11. Controlar o repasse de recursos financeiros para órgãos da Administração 

Direta e Indireta;  

12. Promover o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada; 

13. Acompanhar e analisar a evolução da folha de pessoal da Administração Direta 

e Indireta, efetuando o pagamento e/ou liberando recursos financeiros, quando 

necessário; 
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14. Acompanhar o desempenho diário da receita e da despesa do Município, com a 

elaboração de estudos analíticos; 

15. Realizar o controle dos compromissos que onerem direta ou indiretamente o 

Município; 

16. Administrar os encargos gerais do Município; 

17. Controlar e fiscalizar os convênios ou contratos bancários celebrados pelo 

Município; 

18. Promover a integração com o Poder Legislativo e esferas de Governo em 

assuntos de administração financeira;  

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE TESOURARIA 

PADRÃO: CC-9 VAGA: 01 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Gerenciar a supervisão das folhas de pagamento de pessoal dos órgãos da 

Administração Municipal Direta e Indireta, e sugerir a programação anual de datas 

de pagamento; 

2. Analisar e liberar a geração, de forma automatizada, dos empenhos relativos à 

folha de pagamento da Administração Municipal Direta e Indireta; 

3. Avaliar as repercussões financeiras relacionadas à folha de pagamento de 

pessoal da Administração Municipal Direta e Indireta; 

4. Efetuar a liberação de cotas financeiras, respeitada a Programação Orçamentária 

e Financeira de Desembolso, para cobertura de pagamentos realizados pelos 

órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta; 

5. Encaminhar, em conjunto com o Diretor de Tesouraria, à instituição financeira 

oficial, relatório de crédito liberando o processamento das folhas de pessoal das 

unidades da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive com suas 

respectivas consignações e obrigações patronais;  

6. Alimentar e acompanhar o fluxo de caixa diário, mensal e anual dos itens 

relacionados à despesa;  

7. Controlar os cancelamentos de pagamento de pessoal ativo nas agências 

bancárias;  

8. Orientar as unidades gestoras sobre as despesas de caráter continuado, cujo 

pagamento é efetuado, de forma centralizada, pela Diretoria de Tesouraria; 

9. Analisar, informar, controlar e efetuar o pagamento dos processos relativos ao 

Auxílio Funeral;  

10. Apoiar na supervisão dos encargos gerais do Município;  

11. Promover a emissão, o registro e o controle de todos os documentos de natureza 

financeira concernentes aos encargos gerais do Município; 

12. Efetuar o processamento da liquidação de despesas à conta do Orçamento de 

Encargos Gerais do Município;  

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 
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14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

15.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal da Receita, a sua representação e 

a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular a 

política tributária do Município; 

3. Planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de 

administração tributária municipal, em especial as atividades de tributação, 

fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação, recolhimento e controle dos 

tributos, transferências e contribuições administrados pela Secretaria Municipal da 

Receita; 

4. Propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e a consolidação da 

legislação tributária municipal; 

5. Promover atividades de integração, entre o fisco e o contribuinte, e de educação 

tributária, bem como preparar e propor a divulgação de informações tributárias; 

6. Realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o controle das receitas sob 

sua administração, para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária do 

Município; 

7. Planejar, programar, executar, controlar e avaliar as atividades de pesquisa e 

investigação, em especial nos crimes contra a ordem tributária;  

8. Apreciar e decidir, em primeira instância, as reclamações contra o lançamento 

dos tributos, de acordo com a legislação vigente; 

9. Planejar os serviços de lançamento, inscrição, cadastramento, arrecadação 

extrajudicial e fiscalização de créditos municipais tributários, inclusive os já 

transferidos para a Dívida Ativa e determinar as modificações que se fizerem 

necessárias para melhorar e racionalizar o sistema; 

10. Propor ao Prefeito, quando for o caso, as providências que visem aumentar a 

Receita ou reduzir despesas; 

11. Fazer divulgar no órgão oficial do Município os montantes de cada um dos 

tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária 

entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio; 

12. Propor e apoiar as ações voltadas ao desenvolvimento de um processo contínuo 

e permanente de modernização administrativa, visando a integração, racionalização 

e eficiência das rotinas, métodos e processos de trabalho, no âmbito da 

Administração Municipal, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos; 

13. Estabelecer diretrizes para a sistemática de elaboração e execução de planos, 

programas e projetos governamentais, bem como sua adequação às prioridades 

estabelecidas pelo Município; 

14. Apoiar e orientar as Secretarias Municipais e demais dirigentes nas atividades 

referentes à administração tributária nas respectivas áreas de atuação; 
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15.Autorizar e revisar, em conjunto com o Prefeito Municipal, a emissão de Alvará 

de Licença, para localização de empresas ou profissionais autônomos, licença para 

realização de eventos, entre outros. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal da Receita na 

ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal da 

Receita, o processo de planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas 

pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal da Receita, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Receita e o Secretário Adjunto em estudos, 

avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível estratégico, sobre 

assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal da Receita; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal da Receita; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal da Receita; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 
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10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal da Receita; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal da Receita e, quando for o caso, encaminhando-

os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DO SISTEMA DE GESTÃO DA RECEITA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Programar, organizar, coordenar, liderar e controlar as atividades relativas à 

política tributária municipal e ao desenvolvimento de estudos necessários à 

elaboração e implementação de normas de natureza tributária; 

2. Coordenar estudos, análises e proposições sobre assuntos tributários a ser 

discutidas em eventos de que participe a Secretaria Municipal da Receita;  

3. Dirigir as atividades de arrecadação de tributos e demais rendas municipais, 

planejando e desenvolvendo ações em conjunto com os demais órgãos da 

Secretaria Municipal da Receita e da Administração Municipal Direta e Indireta, 

voltados à ampliação da receita e diminuição das despesas do Município; 

4. Coordenar os estudos necessários e supervisionar a preparação de documentos 

relativos a convênios, ajustes e protocolos sobre matéria tributária a ser firmados 

pelo Município;  

5. Adotar medidas tendentes a compatibilizar a legislação tributária municipal com 

as diretrizes da política tributária adotada pelo Município, com a legislação 

complementar federal que trate de normas gerais de direito tributário e com os 

convênios, ajustes e protocolos firmados com outros entes;  

6. Acompanhar a análise e controle das receitas sob sua administração, para 

subsidiar a elaboração da proposta orçamentária do Município; 

7. Acompanhar as atividades de fiscalização de tributos, no que se refere à 

aplicação e interpretação da legislação, propondo, quando cabível, os devidos 

ajustes nos procedimentos fiscais;  

8. Proferir pareceres sobre matéria tributária que for de sua competência;  

9. Implementar o suporte técnico necessário à análise de consultas formuladas por 

sujeito passivo sobre interpretação e aplicação de dispositivos da legislação 

tributária municipal; 

10. Supervisionar a organização das coletâneas de leis, decretos, portarias e outros 

atos normativos sobre matéria tributária;  

11. Organizar estudos sobre matéria jurídico-tributária e propor as alterações 

necessárias ao aperfeiçoamento da legislação tributária municipal;  

12. Coordenar as atividades relacionadas com a administração dos créditos 

tributários municipais, bem como à cobrança dos tributos municipais ou delegados 

pela União e demais receitas arrecadadas por intermédio dos sistemas eletrônicos 

administrados pela Secretaria Municipal da Receita;  
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13. Coordenar o recebimento dos créditos tributários inscritos ou não em Dívida 

Ativa;  

14. Coordenar, em articulação com a Diretoria de Fiscalização de Tributos, os 

trabalhos de recuperação de créditos;  

15. Manter o controle sobre o sistema de arrecadação de tributos municipais, a 

recuperação e cobrança dos créditos fiscais e demais receitas, em articulação com 

as demais unidades da Secretaria Municipal da Receita e demais órgãos 

municipais;  

16. Conhecer diariamente a arrecadação ocorrida através da rede bancária para 

avaliação, registro de baixa e informação à unidade competente para registro 

contábil do seu ingresso no caixa; 

17. Elaborar, em conjunto com o Diretoria de Contabilidade e Orçamento, o 

processo administrativo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro nos 

casos de renúncia de receita;  

18. Coordenar o pagamento dos parcelamentos concedidos para os créditos da 

fazenda pública municipal, adotando as providências necessárias para os casos de 

atraso ou suspensão do pagamento; 

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CADASTRO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as atividades, programas, projetos e funções afetos ao cadastro de 

tributos imobiliários; 

2. Estabelecer a política tributária relativa aos tributos imobiliários juntamente com 

o Diretor de Gestão de Receitas; 

3. Gerenciar as atividades de cadastramento e atualização de registros de imóveis 

no cadastro imobiliário e manter a atualização da base cadastral de imóveis, com 

vistas a sua consistência e atualização das informações; 

4. Coordenar o Cadastro Geral de contribuintes inaugurando a inscrição, recebendo 

e/ou atualizando dados cadastrais, caso seja necessário; 

5. Coordenar todo o processo de cálculos, lançamento, emissão e entrega de 

conhecimentos, controle, registro e baixa pelo pagamento de tributos municipais; 

6. Promover o levantamento sistemático de informações sobre o mercado imobiliário 

do Município, a fim de instruir o processo de avaliação de imóveis para efeitos do 

IPTU e ITBI;  

7. Manter e atualizar a Planta de Valores Venais de Imóveis do Município; 

8. Assinar certidões negativas de tributos municipais, juntamente com o Secretário 

Municipal da Receita; 

9. Promover o cancelamento de tributos, quando autorizado;  

10. Manter atualizados os mapas de existências de obras de infraestrutura, para 

lançamento das taxas respectivas; 



 

136 

11. Propor ações e estudos voltados à atualização da planta de valores;  

12. Auxiliar e propor os parâmetros para atribuição do valor venal dos imóveis do 

Município, bem como instruir processos relacionados à impugnação do valor venal; 

13. Elaborar trabalhos de cadastramento e/ou recadastramento gerais ou 

específicos, coordenando projetos específicos visando a atualização e 

regularização cadastral; 

14. Determinar a realização de diligências para apurar a veracidade das 

informações prestadas pelos contribuintes; 

15. Supervisionar a execução da atualização da base cadastral em razão das 

diligências realizadas; 

16. Supervisionar o lançamento e a emissão de guias de recolhimento dos tributos 

afetos a sua área de atuação; 

17. Acompanhar a avaliação dos processos administrativos objeto de isenção para 

o reconhecimento das imunidades e não incidências que envolvam tributos 

imobiliários; 

18. Efetuar o controle dos imóveis beneficiados por isenções e imunidades e a 

fiscalização das pessoas jurídicas nos casos de reconhecimento condicional de não 

incidência do ITBI; 

19. Administrar a análise da documentação e do envio de créditos e cadastrar 

processos de petição de requerimentos que: 

a) envolva pedido de restituição de valores pagos a maior de tributos municipais; 

b) envolva devolução de importância paga em duplicidade; 

c) envolva compensação de valores pagos em cadastros errôneos; 

d) envolva compensação de créditos comprovados pelo requerente; 

20. Realizar atendimento geral dos contribuintes, quando se fizer necessário; 

21. Propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação tributária afetas a sua 

área de atuação; 

22. Prestar assessoramento em assuntos de sua competência ao Diretor de Gestão 

de Receitas; 

23. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

24. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

25.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CADASTRO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as atividades, programas, projetos e funções afetos ao cadastro de 

tributos mobiliários; 

2. Estabelecer a política tributária relativa aos tributos mobiliários juntamente com o 

Diretor de Gestão de Receitas; 

3. Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária 

e fiscal em relação aos tributos mobiliários e as taxas incidentes; 

4.Coordenar a expedição de licenças e alvarás de localização de estabelecimentos 

comerciais, industriais e de prestação de serviços; 
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5. Fornecer elementos e expedir certidões referente a tributos mobiliários;  

6. Efetuar análise e despacho de processos administrativos; 

7. Acompanhar a execução da exclusão das empresas do simples nacional por falta 

de regularização da inscrição municipal; 

8. Analisar a documentação das empresas que fazem o agendamento para ingresso 

no simples nacional;  

9. Gerenciar o arquivo para inscrição do microempreendedor individual; 

10. Efetuar atendimento e orientação a contribuintes e contadores sobre os tributos 

municipais, quando se fizer necessário; 

11. Propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação tributária afetas a sua 

área de atuação; 

12. Prestar assessoramento em assuntos de sua competência ao Diretor de Gestão 

de Receitas; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

15.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar todos os canais de relacionamento (presencial e telefônico) entre a 

Administração Municipal e os cidadãos/contribuintes; 

2. Prestar suporte técnico e informações aos servidores que realizam o atendimento 

do cidadão, em todos os canais de relacionamento; 

3. Gerir a padronização dos procedimentos de relacionamento, verificando sua 

correta implementação na unidade, supervisionando-as e encarregando-se de 

prestar os esclarecimentos para a manutenção da qualidade do atendimento; 

4. Garantir adequadas condições de trabalho aos servidores da área de 

atendimento ao cidadão, com vistas a manter os níveis desejados de qualidade; 

5. Definir indicadores de desempenho para monitorar a qualidade do atendimento e 

dos serviços prestados; 

6. Coordenar a organização os documentos gerados pela prestação de serviços de 

atendimento ao cidadão; 

7. Coordenar o trâmite de documentos entre a unidade de atendimento e os demais 

órgãos da Administração Municipal, Direta e Indireta; 

8. Organizar os procedimentos para otimização do trâmite interno dos processos; 

9. Relacionar-se com os órgãos de Prefeitura, e de fora dela, para encaminhamento 

e recebimento de processos e documentos; 

10. Relacionar-se com o cidadão, quando for necessário, para esclarecer 

encaminhamentos e solicitações referentes a processos e documentos; 

11. Organizar o arquivamento dos processos possibilitando o retorno ao cidadão; 

12. Organizar o arquivamento dos processos no arquivo de passagem, que 

permanecerá no prédio da Prefeitura Municipal até o seu devido encaminhamento 

ao arquivo permanente; 
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13. Organizar a retirada presencial de documentos e dos processos pendentes e 

concluídos;  

14. Atuar para a melhoria de processos e sistemas de atendimento, das interfaces 

com os órgãos da Prefeitura e dos processos de prestação de serviços; 

15. Manter a integração das ações e a consistência entre os níveis de serviços dos 

diversos canais de atendimento; 

16. Atualizar constantemente quaisquer alterações na metodologia dos serviços de 

atendimento; 

17. Auxiliar na implantação de novas unidades de atendimento ao contribuinte; 

18. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

19. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

20.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Programar, organizar, coordenar, liderar e controlar as atividades relativas à 

política de fiscalização de tributos municipal e ao desenvolvimento de estudos 

necessários à elaboração e implementação de normas de natureza tributária; 

2. Coordenar estudos, análises e proposições sobre assuntos de fiscalização de 

tributos a ser discutidas em eventos de que participe a Secretaria da Receita;  

3. Dirigir as atividades de fiscalização de tributos, planejando e desenvolvendo 

ações em conjunto com os demais órgãos da Secretaria Municipal da Receita e da 

Administração Municipal Direta e Indireta; 

4. Administrar o desenvolvimento das atividades relacionadas com: 

a) tributação, arrecadação e fiscalização; 

b) contencioso administrativo-tributário; 

5. Coordenar a promoção de mecanismos para o cadastro, fiscalização e controle 

das atividades econômicas e dos contribuintes no Município; 

6. Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal da Receita, as atividades de 

licenciamento e cadastramento para localização e funcionamento de empresas 

industriais, comerciais, prestadoras de serviços e de autônomos, e sua fiscalização; 

7. Elaborar e acompanhar os Planos de Fiscalização, de acordo com os indícios 

apontados pela Análise de documentos fiscais; 

8. Elaborar o Plano de Deslocamento dos Fiscais em empresas de diversas 

atividades econômicas; 

9. Coordenar a conferência dos registros e análise de dados sobre o comportamento 

fiscal dos contribuintes, com o fim de dirigir a fiscalização e orientar ações contra a 

sonegação e fraudes no pagamento de Tributos Municipais; 

10. Elaborar estimativas fiscais para recolhimento do ISS; 

11. Revisar pareceres ou informações nos processos relativos ao órgão de Tributos 

e Fiscalização; 

12. Conferir e assinar certidões e documentos de competência da Diretoria;  
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13. Administrar o lançamento e notificação dos débitos e Dívida Ativa, visando o 

aumento da receita; 

14. Coordenar e controlar a cobrança da Dívida Ativa na esfera administrativa, de 

forma articulada com a Procuradoria-Geral do Município; 

15. Gerir, coordenar e revisar os incentivos fiscais e tributários no âmbito municipal; 

16. Planejar, coordenar e controlar o trabalho dos fiscais de tributos no sentido de 

combater permanentemente a evasão e a sonegação fiscal; 

17. Acompanhar o registro no sistema eletrônico os créditos da Fazenda Pública de 

modo que permita gerar informação fidedigna para o registro contábil no patrimônio 

desse direito, disponibilização dessa informação em tempo real em meios 

eletrônicos de acessa público, registro de baixa no momento da arrecadação e 

registro em dívida ativa dos valores lançados e não pagos até o vencimento; 

18. Acompanhar o cálculo dos encargos moratórios incidentes sobre os créditos 

pagos em atraso de acordo com as regras estabelecidas no Código Tributário 

Municipal; 

19. Acompanhar o Cadastro das contas de receita para arrecadação em 

conformidade com as contas de receita constantes da Lei Orçamentária Anual de 

forma a permitir o correto registro contábil; 

20. Propor sempre que necessário, a atualização da legislação tributária; 

21. Acompanhar a emissão dos documentos de arrecadação em formulário padrão, 

com as informações mínimas exigidas nas normas do Controle Interno para 

pagamento na rede bancária credenciada pelo Município;  

22 - Incluir no estoque da Dívida Ativa no final de cada mês, através do sistema, o 

valor dos encargos moratórios correspondentes a correção monetária, multa e juros 

de mora, devendo gerar relatório com o valor atualizado e encaminhar à Diretoria 

de Contabilidade e Orçamento para registro contábil desses créditos; 

23. Manifestar-se formalmente nos processos de lançamento ou devolução de 

tributos; 

24. Informar à Diretoria de Contabilidade e Orçamento os valores objeto de 

lançamento em dívida ativa para registro contábil desse crédito; 

25. Promover a notificação dos contribuintes devedores no momento da inscrição 

do crédito em Dívida Ativa, conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

26. Elaborar o demonstrativo das medidas de combate à evasão e a sonegação 

fiscal, evidenciando a quantidade e valores das ações ajuizadas para cobrança da 

Dívida Ativa, a evolução do estoque da dívida ativa, conformo disposto nas normas 

de Controle Interno; 

27. Supervisionar a revisão das declarações espontâneas de contribuintes; 

28. Intimar contribuintes e responder suas consultas;  

29.Supervisionar a identificação do sujeito passivo da tributação e identificar a 

ocorrência do fato gerador determinando a base de cálculo de tributo; replicar 

defesa de contribuinte encaminhar representação de ilícito tributário; e responder 

consultas de contribuinte; 

30. Supervisionar a verificação das licenças de ambulantes e impedir o exercício 

desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; 
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31. Supervisionar a verificação do horário de fechamento e abertura do comércio 

em geral e de outros estabelecimentos; 

32. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

33. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

34.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a execução das atividades relativas à cobrança e ao parcelamento de 

créditos tributários e não tributários do Município; 

2. Desenvolver estudos relativos à cobrança e ao recolhimento do crédito tributário, 

bem como o combate à inadimplência; 

3. Controlar e acompanhar os registros de parcelamentos especiais e promover o 

cancelamento destes, nos casos previstos em legislação; 

4. Coordenar a execução das atividades relativas à suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário e dos processos de restituição e compensação, após o parecer 

exarado pelo setor competente, nos casos previstos na legislação; 

5. Manter o controle da receita arrecadada a título de Dívida Ativa; 

6. Gerenciar a execução de atividades relacionadas à inscrição dos créditos em 

Dívida Ativa do Município, bem como dos os processos administrativos que 

objetivem baixas de créditos, tributários ou não, por comprovação; 

7. Prestar informação em expedientes e processos administrativos quanto à 

existência de débitos fiscais de contribuintes, na área de sua competência; 

8. Cumprir decisões judiciais ou administrativas no que tange ao cancelamento de 

lançamentos de créditos tributários e não tributários; 

9. Controlar e acompanhar os procedimentos relacionados à utilização de incentivo 

ou benefício de natureza tributária, nos termos na legislação vigente; 

10. Propor, discutir, elaborar e executar modificações que objetivem uma melhoria 

nos procedimentos e rotinas administrativas. 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

13.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO IX – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária, a sua 

representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Promover o desenvolvimento rural do Município, planejando e gerindo programas 

voltados para a agricultura e pecuária, próprios e em parcerias com órgãos 

estaduais, organizações da sociedade civil, produtores; 

3. Planejar, operacionalizar e executar a política de desenvolvimento agrícola e da 

pecuária no Município; 

4. Executar a política de desenvolvimento sustentável das atividades de agricultura 

e pecuárias no Município; 

5. Manter e executar obras de infraestrutura rural nos termos e nos limites das 

políticas municipais para a zona rural do Município; 

6. Promover serviços e ações de extensão rural, de assistência técnica 

especializada e de promoção do associativismo rural; 

7. Promover o desenvolvimento de programas educacionais de sensibilização e 

conscientização de comunidades e de grupos sociais específicos com relação ao 

desenvolvimento rural; 

8. Promover o desenvolvimento econômico do Município, através do fomento de 

atividades nas áreas da agricultura, pecuária e meio ambiente; 

9. Promover a execução de programas e projetos de desenvolvimento rural, 

cooperativismo e associativismo; 

10. Apoiar o produtor rural nas áreas de defesa sanitária vegetal e animal, 

assistência técnica e extensão rural; 

11. Planejar, coordenar e executar projetos e planos que incentivem e melhorem a 

produção agrícola e pecuária e que facilitem a venda dos produtos rurais produzidos 

no Município; 

12. Desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e gerenciar as ações de 

desenvolvimento de programas e projetos do setor agrícola e pecuário no Município; 

13. Incentivar o produtor rural a diversificar suas atividades em culturas alternativas, 

através de programas implementados pelo Município; 

14. Apoiar a produção animal e vegetal; 

15. Promover e desenvolver a agricultura e a pecuária orgânicas, organizando 

pontos de referência de orientação dos produtores locais; 

16. Conscientizar e orientar os produtores rurais e suas famílias quanto à 

importância da preservação do meio ambiente, dos efeitos nocivos e degradantes 

dos agentes causadores de poluição ambiental e da segurança do trabalho no 

âmbito da produção rural e do agronegócio; 

17. Incentivar a preservação de recursos naturais renováveis; 

18. Administrar o Sistema de Inspeção Municipal – SIM; 

19. Gerir no âmbito do Município programas de órgãos federais e estaduais. 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal da Agricultura e 

Pecuária na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal da 

Agricultura e Pecuária, o processo de planejamento estratégico das ações a serem 

desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno da Secretaria; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Supervisionar as atividades do Sistema de Inspeção Municipal – SIM; 

6. Realizar projetos de incentivo e orientação para a formação de associações, 

cooperativas e outras modalidades de organizações voltadas para a produção 

agropecuária; 

7. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

8. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

9. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 
E PECUÁRIA 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária, de acordo 

com as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária e o Secretário 

Adjunto em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em 

nível estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal da Agricultura e 

Pecuária; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária; 
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9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal da Agricultura e 

Pecuária; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação das 

unidades da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária e, quando for o caso, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE APOIO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA  

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, orientar e organizar os trabalhos relativos ao desenvolvimento das 

atividades da agricultura no Município; 

2. Coordenar a formulação de diretrizes e políticas governamentais na área da 

agricultura e desenvolvimento rural, de competência do Município; 

3. Propor e coordenar a execução de programas, projetos e ações para o 

desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas da agricultura no Município;  

4. Articular-se com outros órgãos locais e regionais, na execução das políticas 

públicas agrícolas de desenvolvimento rural e de assistência técnica;  

5. Propor e coordenar a execução de políticas públicas voltadas a contribuir com a 

segurança alimentar da população; 

6. Dirigir os trabalhos de organização, administração e fiscalização dos serviços 

municipais de mercado, feiras livres e outras formas de distribuição de alimentos de 

primeira necessidade; 

7. Dirigir e organizar os trabalhos para propriedades agrícolas, a fim de alcançar um 

rendimento máximo aliado a um custo mínimo; 

8. Promover reuniões com grupos de produtores rurais, visando o desenvolvimento 

de pesquisas e a difusão de tecnologias apropriadas à agricultura e à pesquisa no 

Município; 

9. Dirigir programas, dentro dos limites da competência municipal, como elemento 

regularizador do abastecimento da população; 

10. Estimular e promover a implantação de microempresas relacionadas à atividade 

de agricultura nas comunidades rurais;  

11. Oportunizar e incentivar a profissionalização do produtor rural;  

12. Administrar e controlar subsídios, subvenções, assistência financeira e técnica, 

incentivos, bem como manter convênios com outras entidades relacionadas com 

sua área de ação; 

13. Dirigir, orientar e organizar as equipes de trabalho da Secretaria, relacionadas 

com sua área de ação; 

14. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados;  

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 
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17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE EXTENSÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, planejar, monitorar e avaliar as atividades e ações de fomento à 

produção rural econômica e familiar, social e ambientalmente sustentável; 

2. Coordenar as atividades de desenvolvimento rural sustentável, em consonância 

com as políticas públicas e em articulação com os órgãos vinculados e parcerias 

estabelecidas; 

3. Supervisionar a implementação de normas, diretrizes e instruções técnicas, 

destinadas à execução da política agrícola e de desenvolvimento rural; 

4. Propor e implementar políticas públicas voltadas ao incentivo da agricultura de 

subsistência e econômica;  

5. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados para auxiliar 

na tomada de decisões do Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária;  

6. Promover o levantamento e relatório de áreas e atividades agrícolas realizadas 

no Município, apresentando os respectivos indicadores, apontando orientações e 

encaminhamentos para melhoria do serviço; 

7. Fiscalizar e controlar os serviços e atividades prestadas aos agricultores; 

8. Supervisionar o desenvolvimento de projetos para melhorar a atividade rural no 

Município; 

9. Assessorar o Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária no planejamento   

organização, coordenação, gerenciamento e fiscalização dos serviços rurais, 

relacionados a sua área de atuação, realizados diretamente ou por intermédio de 

terceiros; 

10. Coordenar a execução do cronograma de trabalho das diversas equipes, 

avaliando quantidade e qualidade dos trabalhos; 

11. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados para auxiliar 

na tomada de decisões do Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária;  

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE APOIO DAS ATIVIDADES DA PECUÁRIA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, orientar e organizar os trabalhos relativos ao desenvolvimento das 

atividades da pecuária no Município; 

2. Coordenar a formulação de diretrizes e políticas governamentais na área da 

pecuária e desenvolvimento rural, de competência do Município; 

3. Propor e coordenar a execução de programas, projetos e ações para o 

desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas da pecuária no Município;  
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4. Articular-se com outros órgãos locais e regionais, na execução das políticas 

públicas da pecuária de desenvolvimento rural e de assistência técnica;  

5. Propor e coordenar a execução de políticas públicas voltadas a contribuir com a 

segurança alimentar da população; 

6. Assessorar os técnicos ligados aos programas de assistência técnica, educação 

ambiental, educação sanitária relativa às atividades da pecuária do Município; 

7. Assessorar na promoção e articulação com outros órgãos públicos e/ou privados, 

a execução de medidas visando o aproveitamento de incentivos e recursos para a 

produção pecuária, de abastecimento, inspeção animal e vegetal; 

8. Dirigir e organizar os trabalhos para propriedades com atividade pecuária, a fim 

de alcançar um rendimento máximo aliado a um custo mínimo; 

9. Promover reuniões com grupos de produtores rurais, visando o desenvolvimento 

de pesquisas e a difusão de tecnologias apropriadas à pecuária e à pesquisa no 

Município; 

10. Dirigir programas, dentro dos limites da competência municipal, como elemento 

regularizador do abastecimento da população; 

11. Estimular e promover a implantação de microempresas relacionadas a atividade 

de pecuária nas comunidades rurais;  

12. Oportunizar e incentivar a profissionalização do produtor rural;  

13. Administrar e controlar subsídios, subvenções, assistência financeira e técnica, 

incentivos, bem como manter convênios com outras entidades relacionadas com 

sua área de ação; 

14. Dirigir, orientar e organizar as equipes de trabalho da Secretaria, relacionadas 

com sua área de ação; 

15. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados;  

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE EXTENSÃO DE ATIVIDADES DA PECUÁRIA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, planejar, monitorar e avaliar as atividades e ações de fomento as 

atividades da pecuária, na produção rural econômica e familiar, social e 

ambientalmente sustentável; 

 2. Coordenar as atividades de desenvolvimento rural sustentável, em consonância 

com as políticas públicas e em articulação com os órgãos vinculados e parcerias 

estabelecidas; 

3. Supervisionar a implementação de normas, diretrizes e instruções técnicas, 

destinadas à execução da política de atividades pecuárias e de desenvolvimento 

rural; 

4. Propor e implementar políticas públicas voltadas ao incentivo da pecuária de 

subsistência e econômica;  



 

146 

5. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados para auxiliar 

na tomada de decisões do Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária;  

6. Promover o levantamento e relatório de áreas e atividades pecuárias realizadas 

no Município, apresentando os respectivos indicadores, apontando orientações e 

encaminhamentos para melhoria do serviço; 

7. Fiscalizar e controlar os serviços e atividades prestadas aos produtores; 

8. Supervisionar o desenvolvimento de projetos para melhorar a atividade pecuária 

no Município; 

9. Assessorar o Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária no planejamento   

organização, coordenação, gerenciamento e fiscalização dos serviços rurais, 

relacionados a sua área de atuação, realizados diretamente ou por intermédio de 

terceiros; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE CADASTRO E PRODUÇÃO RURAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir as atividades de apoio ao produtor agrícola, nas áreas de fomento, 

incentivo a atividade econômica e a prestação de serviços públicos destinados a 

garantia de direitos dos produtores; 

2. Dirigir os programas e atividades de inseminação artificial em animais de grande, 

médio e pequeno porte; 

3. Dirigir e organizar trabalhos com a atividade pecuária relacionados a aplicação 

de medicamentos e vacinas, visando o controle da saúde animal; 

4. Promover o Cadastro Rural (INCRA) e auxiliar o produtor na prestação de 

informações aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais; 

5. Auxiliar e proceder a declaração de ITR;  

6. Promover a emissão de nota de produtor rural em convênio com o órgão estadual, 

orientando e auxiliando o produtor no preenchimento de dados e documentos para 

a entrega pela internet; 

7. Coordenar o atendimento de pedidos de informações e pareceres em atividades 

na área de sua atuação; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO X – SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura, a sua 

representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar e promover o desenvolvimento da economia pesqueira e da maricultura 

do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando 

serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades 

de investimentos no Município, observando os preceitos da sustentabilidade e da 

preservação ambiental; 

3. Planejar, operacionalizar e executar a política de desenvolvimento das atividades 

da pesca e maricultura no Município; 

4. Executar a política de desenvolvimento sustentável das atividades da pesca e 

maricultura do Município; 

5. Realizar programas educacionais voltados para a sensibilização, conscientização 

e capacitação de empresários, comunidades e grupos sociais específicos com 

relação ao desenvolvimento da pesca e da maricultura; 

6. Promover o desenvolvimento da atividade pesqueira objetivando a geração de 

empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população; 

7. Desenvolver projetos e eventos voltados para a organização e desenvolvimento 

da pesca e da maricultura; 

8. Promover a capacitação profissional de agentes econômicos e de trabalhadores 

do setor pesqueiro; 

9. Adotar providências para captação de recursos junto aos organismos estaduais, 

federais, internacionais e à iniciativa privada para o setor pesqueiro; 

10. Promover campanhas de conscientização e orientação dos agentes 

econômicos, organizações de pescadores, pescadores profissionais e suas famílias 

quanto à importância da organização social, da preservação do meio ambiente, dos 

efeitos nocivos e degradantes dos agentes causadores de poluição ambiental e da 

segurança do trabalho no âmbito da produção pesqueira e da maricultura; 

11. Fornecer assistência técnica e estímulo à pesquisa e à formação de 

conhecimento sobre a pesca e a maricultura; 

12. Propor, implantar, coordenar e apoiar políticas desenvolvimento da maricultura 

e da pesca industrial, artesanal e amadora e comercialização de seus produtos; 

13. Dirigir todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio ao 

desenvolvimento da pesca industrial, artesanal e amadora, bem como a 

comercialização e fiscalização de seus produtos; 

14. Promover serviços e ações de promoção do cooperativismo e do associativismo 

na área da Pesca e maricultura; 

15. Apoiar o pescador nas áreas de defesa sanitária vegetal e animal, assistência 

técnica e extensão rural; 

16. Promover a articulação com órgãos federais e estaduais das áreas da pesca e 

da maricultura e defesa sanitária;  
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17. Coordenar o apoio às atividades dos escritórios das agências públicas 

promotoras de políticas de apoio à pesca; e 

18. Desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e gerenciar as ações de 

desenvolvimento de programas e projetos do setor pesqueiro no Município; 

19. Incentivar a preservação de recursos naturais renováveis. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal da Pesca e 

Maricultura na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal da 

Pesca e Maricultura, o processo de planejamento estratégico das ações a serem 

desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno da Secretaria; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Realizar projetos de incentivo e orientação para a formação de associações, 

cooperativas e outras modalidades de organizações voltadas para as atividades da 

pesca e maricultura; 

6. Dirigir a articulação com órgãos federais e estaduais das áreas da pesca e da 

maricultura e defesa sanitária;  

7. Promover a realização de estudos para fornecer assistência técnica e estímulo à 

pesquisa e à formação de conhecimento sobre a pesca e a maricultura; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PESCA E 
MARICULTURA 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura, de acordo 

com as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Pesca e Maricultura e Secretário Adjunto 

em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível 

estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 
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5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal da Pesca e 

Maricultura; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal da Pesca e Maricultura; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal da Pesca e 

Maricultura; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação das 

unidades da Secretaria Municipal da Pesca e Maricultura e, quando for o caso, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE APOIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, orientar e organizar os trabalhos relativos ao desenvolvimento das 

atividades da pesca no Município; 

2. Coordenar a formulação de diretrizes e políticas governamentais na área da 

pesca de competência do Município; 

3. Propor e coordenar a execução de programas, projetos e ações para o 

desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas da pesca no Município;  

4. Articular-se com outros órgãos locais e regionais, na execução das políticas 

públicas para a área da pesca e de assistência técnica;  

5. Propor e coordenar a execução de políticas públicas voltadas a contribuir com a 

segurança alimentar da população, em sua área de atuação; 

6. Dirigir os trabalhos de organização, administração e fiscalização dos serviços 

municipais de mercado, feiras livres e outras formas de distribuição de alimentos 

pesqueiros; 

7. Dirigir todos os expedientes relativos ao exercício da pesca no município, ao 

controle da fauna aquática assim como da captura e desembarque do pescado no 

município;  

8.Planejar as ações de manutenção do galpão dos pescadores; 

9. Promover reuniões com grupos de pescadores, visando o desenvolvimento de 

pesquisas e a difusão de tecnologias apropriadas à pesca e à pesquisa no 

Município; 
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10. Dirigir programas, dentro dos limites da competência municipal, como elemento 

regularizador do abastecimento da população, em sua área de atuação; 

11. Estimular e promover a implantação de microempresas relacionadas à atividade 

de pesqueira nas comunidades rurais;  

12. Oportunizar e incentivar a profissionalização do pescador artesanal;  

13. Administrar e controlar subsídios, subvenções, assistência financeira e técnica, 

incentivos, bem como manter convênios com outras entidades relacionadas com 

sua área de ação; 

14. Dirigir, orientar e organizar as equipes de trabalho da Secretaria, relacionadas 

com sua área de ação; 

15. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados;  

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE EXTENSÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, planejar, monitorar e avaliar as atividades e ações de fomento à 

atividade pesqueira, artesanal e profissional, e ambientalmente sustentável; 

2. Coordenar as atividades de desenvolvimento pesqueiro sustentável, em 

consonância com as políticas públicas e em articulação com os órgãos vinculados 

e parcerias estabelecidas; 

3. Supervisionar a implementação de normas, diretrizes e instruções técnicas, 

destinadas à execução da política de desenvolvimento pesqueiro no Município; 

4. Propor e implementar políticas públicas voltadas ao incentivo da pesca de 

subsistência e econômica;  

5. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados na área da 

pesca para auxiliar na tomada de decisões do Secretário Municipal da Pesca e 

Maricultura;  

6. Promover o levantamento e relatório de áreas e atividades pesqueiras realizadas 

no Município, apresentando os respectivos indicadores, apontando orientações e 

encaminhamentos para melhoria do serviço; 

7. Fiscalizar e controlar os serviços e atividades prestadas aos pescadores; 

8. Supervisionar o desenvolvimento de projetos para melhorar a atividade pesqueira 

no Município; 

9. Assessorar o Secretário Municipal da Pesca e Maricultura no planejamento   

organização, coordenação, gerenciamento e fiscalização das atividades 

relacionadas a sua área de atuação, realizados diretamente ou por intermédio de 

terceiros; 

10. Coordenar a execução do cronograma de trabalho das diversas equipes, em 

sua área de atuação, avaliando quantidade e qualidade dos trabalhos; 
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11. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados, em sua área 

de atuação, para auxiliar na tomada de decisões do Secretário Municipal da Pesca 

e Maricultura;  

12. Realizar o acompanhamento dos Conselhos e Associações ligadas ao setor; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE APOIO DA ATIVIDADE DA MARICULTURA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, orientar e organizar os trabalhos relativos ao desenvolvimento das 

atividades de maricultura no Município; 

2. Coordenar a formulação de diretrizes e políticas governamentais na área da 

maricultura de competência do Município; 

3. Propor e coordenar a execução de programas, projetos e ações para o 

desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas da maricultura no Município;  

4. Articular-se com outros órgãos locais e regionais, na execução das políticas 

públicas para a área da maricultura e de assistência técnica;  

5. Propor e coordenar a execução de políticas públicas voltadas a contribuir com a 

segurança alimentar da população, em sua área de atuação; 

6. Dirigir os trabalhos de organização, administração e fiscalização dos serviços 

municipais de mercado, feiras livres e outras formas de distribuição de alimentos de 

maricultura; 

7. Dirigir todos os expedientes relativos ao exercício da maricultura no Município, 

ao controle da fauna aquática assim como da captura e desembarque dos produtos 

de maricultura no Município;  

8. Planejar as ações de manutenção do galpão dos maricultores; 

9. Promover reuniões com grupos de maricultores, visando o desenvolvimento de 

pesquisas e a difusão de tecnologias apropriadas à maricultura e à pesquisa no 

Município; 

10. Dirigir programas, dentro dos limites da competência municipal, como elemento 

regularizador do abastecimento da população, em sua área de atuação; 

11. Estimular e promover a implantação de microempresas relacionadas a atividade 

de maricultura nas comunidades rurais;  

12. Oportunizar e incentivar a profissionalização do maricultor artesanal;  

13. Administrar e controlar subsídios, subvenções, assistência financeira e técnica, 

incentivos, bem como manter convênios com outras entidades relacionadas com 

sua área de ação; 

14. Dirigir, orientar e organizar as equipes de trabalho da Secretaria, relacionadas 

com sua área de ação; 

15. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados;  

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 
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18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 

GERENTE DE EXTENSÃO DA ATIVIDADE DA MARICULTURA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, planejar, monitorar e avaliar as atividades e ações de fomento à 

atividade da maricultura, artesanal e profissional, e ambientalmente sustentável; 

 2. Coordenar as atividades de desenvolvimento da maricultura sustentável, em 

consonância com as políticas públicas e em articulação com os órgãos vinculados 

e parcerias estabelecidas; 

3. Supervisionar a implementação de normas, diretrizes e instruções técnicas, 

destinadas à execução da política de desenvolvimento da maricultura no Município; 

4. Propor e implementar políticas públicas voltadas ao incentivo da maricultura de 

subsistência e econômica;  

5. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados na área da 

maricultura para auxiliar na tomada de decisões do Secretário Municipal da Pesca 

e Maricultura;  

6. Promover o levantamento e relatório de áreas e atividades de maricultura 

realizadas no Município, apresentando os respectivos indicadores, apontando 

orientações e encaminhamentos para melhoria do serviço; 

7. Fiscalizar e controlar os serviços e atividades prestadas aos maricultores; 

8. Supervisionar o desenvolvimento de projetos para melhorar a atividade da 

maricultura no Município; 

9. Assessorar o Secretário Municipal da Pesca e Maricultura no planejamento   

organização, coordenação, gerenciamento e fiscalização das atividades 

relacionadas a sua área de atuação, realizados diretamente ou por intermédio de 

terceiros; 

10. Coordenar a execução do cronograma de trabalho das diversas equipes, em 

sua área de atuação, avaliando quantidade e qualidade dos trabalhos; 

11. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados, em sua área 

de atuação, para auxiliar na tomada de decisões do Secretário Municipal da Pesca 

e Maricultura;  

12. Realizar o acompanhamento dos Conselhos e Associações ligadas ao setor; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CADASTRO DA PESCA E MARICULTURA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a atualização dos registros e arquivos documentais relativos à 

atividade pesqueira e a maricultura; 
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2. Gerenciar, planejar, monitorar e avaliar os procedimentos para licenciamento das 

embarcações, inclusive documentações; 

3. Prestar assistência técnica às comunidades locais para o desenvolvimento das 

atividades da pesca e maricultura no Município; 

4. Gerenciar atividades relacionadas as atividades da pesca e maricultura, 

promovendo geração de trabalho e renda no setor; 

5. Monitorar as ações operacionais relativas à pesca na Secretaria Estadual da 

Pesca e no Ministério da Pesca; 

6. Comandar as ações relativas à emissão de carteira de pescador em conformidade 

com os dispositivos legais; 

7. Gerir as equipes para o atendimento aos interessados em exercer a atividade 

pesqueira e de maricultura; 

8. Coordenar o atendimento de pedidos de informações e pareceres em atividades 

na área de sua atuação; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal de Municipal de Esporte, Cultura 

e Lazer, a sua representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular as 

políticas públicas da área de esporte, cultura e lazer; 

3. Promover e divulgar o esporte e a cultura em seus vários aspectos; 

4. Promover intercâmbio de informações com instituições esportivas e culturais, 

propondo e estabelecendo programas de atuação conjunta de interesse do 

Município; 

5. Implantar mecanismos que permitam a preservação e o aperfeiçoamento de 

práticas esportivas, culturais e de lazer no Município; 

6. Construir e executar a política municipal de esporte de base e de rendimento, 

desenvolver ações de inclusão social por meio do esporte, garantindo à população 

o acesso à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano; 

7. Promover a articulação com entidades públicas ou privadas, internas ou externas, 

objetivando executar projetos para desenvolver o esporte e a cultura no Município; 

8. Atrair recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o desenvolvimento do 

esporte e da cultura no Município; 

9. Realizar e desenvolver estudos e pesquisas destinados a identificar as 

necessidades e avaliar os efeitos dos programas, projetos e atividades vinculados 

ao setor de esporte e cultura; 

10. Apoiar, no que couber, os programas de integração e valorização de menores, 

adolescentes, deficientes físicos e idosos, desenvolvidos pelo Município; 

11. Administrar e manter os Ginásios Municipais, promovendo neles atividades 

esportivas e recreativas para a comunidade; 

12. Promover eventos esportivos locais, regionais, nacionais e internacionais, 

quando de interesse do Município, bem como de programas esportivos e de lazer 

de âmbito local, com eventos voltados aos jovens, idosos e à população em geral; 

13. Promover e divulgar a cultura local em seus vários aspectos; 

14. Executar e operacionalizar a política municipal de cultura; 

15. Planejar, coordenar e executar atividades relativas as políticas municipais de 

cultura, patrimônio histórico e memória do Município de Governador Celso Ramos 

para: 

a) desenvolver ações públicas de desenvolvimento da cultura açoriana; 

b) propor e acompanhar a política e a ação de proteção e valorização do patrimônio 

cultural; 

c) pesquisar, editar e divulgar estudos relacionados com o patrimônio histórico e 

memória de Governador Celso Ramos; 

d) identificar e cadastrar, mantendo sob sua guarda e responsabilidade arquivo 

atualizado da área cultural; 

e) identificar e orientar a preservação do patrimônio histórico; 
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f) supervisionar as atividades de projetos e ações culturais e de patrimônio histórico; 

g) promover a conservação e a divulgação das tradições culturais e do folclore; 

16. Desenvolver ações e programas de defesa do acervo histórico documental, 

cultural e artístico; 

17. Incentivar o desenvolvimento da cultura, promovendo cursos, certames 

culturais, espetáculos cênicos e musicais junto à comunidade; 

18. Propor ao Prefeito Municipal aquisição e tombamento de bens relacionados ao 

patrimônio histórico do Município; 

19. Manter relações públicas e de contato com os órgãos relacionados ao esporte 

e à cultura; 

20. Valorizar a vocação multicultural do Município e as ações nos diversos campos 

das áreas do saber, conhecimento e empreendedorismo; 

21. Administrar e controlar subsídios, subvenções, assistência financeira, 

incentivos, bem como manter convênios com outras entidades relacionadas com 

sua área de ação; 

22. Desenvolver políticas para incorporar em todas ações da Cultura da Paz, 

buscando a consciência do respeito com às práticas esportivas e de lazer. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura 

e Lazer na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de 

Esporte, Cultura e Lazer, o processo de planejamento estratégico das ações a 

serem desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno inerentes à Secretaria; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, 
CULTURA E LAZER 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, de acordo 

com as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e o Secretário 

Adjunto em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em 

nível estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 
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3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Esporte, Cultura 

e Lazer; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de Esporte, 

Cultura e Lazer; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e, quando for o caso, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ESPORTE DE RENDIMENTO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e fomentar todas as ações estratégicas governamentais inerentes ao 

esporte de rendimento do Município; 

2. Dirigir e coordenar a participação pública na efetivação das políticas públicas do 

esporte de rendimento; 

3. Implementar ações governamentais, de modo a realizar inclusão social pelo 

esporte de rendimento e competição, adequando o equilíbrio dinâmico nos esforços 

e investimentos públicos voltados para atender as demandas relacionadas com a 

manifestação do esporte de rendimento; 

4. Dirigir a gestão para a obtenção do máximo de efetividade nas políticas públicas, 

implementando a gestão participativa dos esportistas de rendimento na definição 

das políticas públicas de administração, estreitando os canais de comunicação entre 

Governo e a sociedade; 

5. Elaborar, implementar e realizar o controle e avaliação de políticas públicas na 

área do esporte de rendimento, levando os dados para a análise de gestão 

governamental para a tomada de decisões do Secretário Municipal de Esporte, 

Cultura e Lazer; 
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6. Realizar estudos para gestão pública voltada para a garantia da construção e 

ampliação/reforma/manutenção de espaços, instalações e equipamentos públicos 

adequados para a prática da atividade física e esportiva com ênfase na 

multiplicação do esporte de rendimento;  

7. Dirigir e estabelecer regramento para a utilização dos espaços esportivos do 

Município, em sua área de atuação; 

8. Coordenar a expedição de atos normativos e regulamentadores aplicáveis ao 

esporte;  

9. Planejar e desenvolver atividades, programas e ações de incentivo a prática 

esportiva;  

10. Elaborar estudos e análise específica à área do esporte, propondo diretrizes 

para o desenvolvimento integrado do lazer; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ESPORTE 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Desenvolver e supervisionar projetos, programas, convênios e contratos com os 

setores público e privado relacionados ao esporte e ao lazer; 

2. Elaborar minutas e exarar pareceres técnicos acerca de programas, convênios e 

contratos institucionais, em sua área de atuação, no âmbito da competência da 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer; 

3. Supervisionar o levantamento periódico dos dados e informações necessárias ao 

controle de convênios, termos de acordos e instrumentos congêneres da Secretaria, 

em sua área de atuação; 

4. Exercer o controle de prazos e procedimentos formais inerentes à execução dos 

projetos, programas, convênios e contratos que envolvam a Secretaria Municipal de 

Esporte, Cultura e Lazer; 

5. Planejar e desenvolver projetos que visem a integração dos jovens, adultos e 

idosos do Município, no âmbito esportivo e social; 

6. Coordenar o cadastro e manter contatos sistemáticos com organismos e 

instituições de âmbito municipal, estadual, nacional e internacional que possam 

viabilizar recursos para o esporte no Município;  

7. Supervisionar as ações da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer 

voltadas à aplicação de recursos para o financiamento de programas e projetos 

relativos ao desenvolvimento do esporte; 

8. Elaborar estudos e análise específica à área do esporte, propondo diretrizes para 

o desenvolvimento integrado do lazer; 

9. Avaliar as metas atingidas e a qualidade do trabalho realizado em sua área de 

atuação; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 
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12.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ESPORTE DE BASE 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e fomentar todas as ações estratégicas governamentais inerentes ao 

esporte de base do Município; 

2. Dirigir e coordenar a participação pública na efetivação das políticas públicas do 

esporte de base; 

3. Implementar ações governamentais, de modo a realizar inclusão social pelo 

esporte de base, adequando o equilíbrio dinâmico nos esforços e investimentos 

públicos voltados para atender as demandas relacionadas com a manifestação do 

esporte de base; 

4. Elaborar, implementar e realizar o controle e avaliação de políticas públicas na 

área do esporte de base, levando os dados para a análise de gestão governamental 

para a tomada de decisões do Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer; 

5. Realizar estudos para gestão pública voltada para a garantia da construção e 

ampliação/reforma/manutenção de espaços, instalações e equipamentos públicos 

adequados para a prática da atividade física e esportiva com ênfase na 

multiplicação do esporte de base;  

6. Dirigir e estabelecer regramento para a utilização dos espaços esportivos do 

Município, em sua área de atuação; 

7. Coordenar a expedição de atos normativos e regulamentadores aplicáveis ao 

esporte;  

8. Planejar e desenvolver atividades, programas e ações de incentivo a prática 

esportiva de base;  

9. Elaborar estudos e análise específica à área do esporte, propondo diretrizes para 

o desenvolvimento integrado do lazer; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e fomentar todas as ações estratégicas governamentais inerentes aos 

Esporte de lazer comunitário no Município; 

2. Dirigir e coordenar a participação pública na efetivação das políticas públicas do 

esporte de lazer comunitário; 

3. Implementar ações governamentais, de modo a realizar inclusão social pelo 

esporte de lazer comunitário, adequando o equilíbrio dinâmico nos esforços e 

investimentos públicos voltados para atender as demandas relacionadas com a 

manifestação do desporto participativo da sociedade; 

4. Elaborar, implementar e realizar o controle e avaliação de políticas públicas na 

área do esporte de lazer comunitário, levando os dados para a análise de gestão 
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governamental para a tomada de decisões pelo Secretário Municipal de Esporte, 

Cultura e Lazer; 

5. Realizar estudos para gestão pública voltada para a garantia da construção e 

ampliação/reforma/manutenção de espaços, instalações e equipamentos públicos 

adequados para a prática da atividade física e esportiva com ênfase na 

multiplicação do esporte de lazer comunitário; 

6. Colaborar com as iniciativas de instituições comunitárias que objetivam 

proporcionar tempo e espaço de recreação e lazer esportivo, aos diversos 

segmentos sociais; 

7. Elaborar projetos de instalação de equipamentos desportivos em favor das 

comunidades que não contém recursos dessa natureza; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE GINÁSIOS PÚBLICOS – INTEGRAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Estabelecer e aplicar as diretrizes da política pública de atividades esportivas e 

conduzir as ações de gerenciamento dos Ginásios Públicos e contribuir na 

execução de programas de esporte para jovens e adultos em consonância com as 

demais ações desenvolvidas pela Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Lazer; 

2. Gerenciar e administrar a utilização dos espaços públicos voltados à prática 

desportiva de jovens e adultos; 

3. Assessorar o Diretor de Esporte e Lazer Comunitário em todas as necessidades 

de manutenção das instalações e equipamentos utilizados nas atividades 

esportivas; 

4. Gerir os espaços públicos, preservando sua manutenção, utilização e 

conservação, para uso adequado pelos jovens e adultos na prática desportiva; 

5. Coordenar o levantamento de custos para a adequação de espaços públicos 

esportivos, levando ao conhecimento das autoridades superiores sempre que 

houver necessidade de implementação de ações de melhoramento;  

6. Assessorar equipes, responsáveis e atletas na utilização dos espaços públicos 

para o desenvolvimento do desporto formal e de competição do município; 

7. Coordenar as equipes de limpeza e zeladoria dos espaços públicos voltados à 

prática desportiva de jovens e adultos; 

8. Acompanhar e prestar informações aos profissionais de comunicação em eventos 

realizados nos Ginásios Públicos, em atividades de jovens e adultos; 

9. Relacionar-se com os clubes esportivos, federações, confederações e órgãos de 

segurança e organização que utilizam os espaços esportivos, em dias de jogos e 

eventos; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE GINÁSIOS PÚBLICOS – INTEGRAÇÃO 
DE TERCEIRA IDADE 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Estabelecer e aplicar as diretrizes da política pública de atividades esportivas e 

conduzir as ações de gerenciamento dos Ginásios Públicos e contribuir na 

execução de programas de esporte para terceira idade em consonância com as 

demais ações desenvolvidas pela Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Lazer; 

2. Gerenciar e administrar a utilização dos espaços públicos voltados à prática 

desportiva pela terceira idade; 

3. Assessorar o Diretor de Esporte e Lazer Comunitário em todas as necessidades 

de manutenção das instalações e equipamentos utilizados nas atividades esportivas 

voltadas a terceira idade; 

4. Gerir os espaços públicos, preservando sua manutenção, utilização e 

conservação, para uso adequado pela terceira idade na prática desportiva; 

5. Coordenar o levantamento de custos para a adequação de espaços públicos 

esportivos, levando ao conhecimento das autoridades superiores sempre que 

houver necessidade de implementação de ações de melhoramento;  

6. Coordenar as equipes de limpeza e zeladoria dos espaços públicos voltados à 

prática desportiva pela comunidade; 

7. Acompanhar e prestar informações aos profissionais de comunicação em eventos 

realizados nos Ginásios Públicos, em atividades voltadas a terceira idade; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
MEMÓRIA 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Estabelecer, planejar, administrar, coordenar, supervisionar e avaliar as 

atividades e a execução das medidas que visem a assegurar o pleno 

desenvolvimento das atividades relacionadas à Cultura, Patrimônio Histórico e 

Memória do Município;  

2. Desenvolver projetos para estabelecer apoio governamental às áreas de artes 

visuais, artes cênicas, música, literatura, artesanato e cultura popular, patrimônio, 

audiovisual e cultura digital; 

3. Pesquisar, editar e divulgar estudos e documentos, em Governador Celso Ramos 

e no Estado ou fora dele, sobre aspectos da arte e dos artistas do Município; 

4. Dirigir a pesquisa, catalogação, cadastramento e manutenção do arquivo 

atualizado acerca de arte e dos artistas de Governador Celso Ramos; 

5. Propor e acompanhar políticas e ações de proteção e valorização do Patrimônio 

Cultural do Município; 
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6. Definir e estimular o estudo e a produção artística através de concursos, bolsas 

de estudo, publicações e cursos; 

7. Manter intercâmbio com instituições congêneres do Estado, do País e do Exterior, 

objetivando a mútua colaboração e intercâmbio de informações sobre arte e cultura 

em geral; 

8. Promover exposições, simpósios, seminários, debates, mostras, concursos, 

festivais, congressos referentes às áreas da Cultura, Patrimônio Histórico e 

Memória; 

9. Assessorar no desenvolvimento de programas de qualificação de artistas locais; 

10. Assessorar na promoção e acompanhamento de intercâmbios nacionais e 

internacionais para qualificação de artistas locais; 

11. Apoiar a pesquisa, registro e documentação, através da edição, co-edição ou 

patrocínio de livros ou revistas referentes a produção e memória cultural do 

Município; 

12. Pesquisar, editar e divulgar estudos relacionados com o patrimônio cultural e 

histórico; 

13. Fiscalizar, orientar e acompanhar, nos termos da legislação de tombamento, os 

bens móveis e imóveis por ela protegidas; 

14. Elaborar e coordenar as edições e publicações na área de patrimônio cultural e 

histórico; 

15. Planejar e coordenar programas e projetos de natureza artístico-cultural, 

visando a promoção da comunidade e sua integração social através de cultura; 

16. Colaborar com as iniciativas de instituições comunitárias, que objetivem 

proporcionar atividade artístico-culturais aos diversos segmentos sociais que 

compõem; 

17. Acompanhar, elaborar e dar apoio a projetos formulados pela comunidade, 

entidades culturais, entidades religiosas, grupos folclóricos e demais grupos de 

caráter artístico-cultural; 

18. Coordenar a emissão de pareceres técnicos e administrativos no âmbito de 

atribuição da Secretaria-Executiva; 

19. Elaborar em conjunto com as unidades subordinadas, estudos, especificações, 

instruções e procedimentos a serem aplicados, visando à otimização das atividades 

desenvolvidas na área de Cultura; 

20. Elaborar rotinas de trabalho que visem o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

das atividades da Secretaria-Executiva; 

21.Propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem à 

melhoria dos serviços e controles; 

22. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

23. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

24.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE CULTURA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Dirigir e aplicar a política municipal de desenvolvimento das atividades 

relacionadas à Cultura, Patrimônio Histórico e Memória do Município estabelecida 

pelo Secretário-Executivo em conjunto com o Secretário Municipal de Esporte, 

Cultura e Lazer; 

2. Coordenar e promover o desenvolvimento de atividades, instituições, 

empreendimentos e iniciativas de natureza artística;  

3. Assegurar à população acesso aos equipamentos e bens culturais;  

4. Organizar e administrar a infraestrutura artística e cultural do Município; 

5. Formular, coordenar, executar e apoiar programas de incentivo ao 

desenvolvimento cultural; 

6. Desenvolver ações públicas de desenvolvimento da cultura açoriana; 

7. Coordenar e gerenciar a realização de eventos organizados, patrocinados ou que 

venham a ter a colaboração da Secretaria-Executiva de Cultura, Patrimônio 

Histórico e Memória; 

8. Coordenar a realização de exposições, feiras, concertos, saraus, festivais, 

recepções, protocolos e afins realizados pela Secretaria-Executiva de Cultura, 

Patrimônio Histórico e Memória; 

9. Promover o desenvolvimento da Biblioteca Pública Municipal e coordenar a 

Gerência de Biblioteca Pública Municipal; 

10. Elaborar e propor projetos culturais no âmbito do Município; 

11. Acompanhar a execução de programas, projetos e eventos culturais realizados 

no Município; 

12. Realizar o acompanhamento das ações de proteção e valorização do patrimônio 

cultural; 

13. Manter sob sua guarda e responsabilidade arquivo atualizado da área cultural; 

14. Planejar e orientar a preservação do Patrimônio Histórico Local; 

15. Planejar as atividades de projetos e ações relacionadas ao patrimônio histórico; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE PROJETOS CULTURAIS 

PADRÃO:CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e coordenar, as atividades e projetos relacionados à cultura, nas áreas 

de teatro, dança, música, circo, artes plásticas, artes visuais e artesanato; 

2. Cooperar com companhias profissionais nas áreas de teatro, dança, música, 

circo, artes plásticas e artes visuais através de assistência técnica, cultural ou 

financeira, para a realização de espetáculos ou produções; 

3. Cooperar com grupos amadores e experimentais nas áreas de teatro, dança, 

música, circo, artes plásticas e artes visuais por meio de assistência técnica, cultural 

ou financeira, para realização de seus espetáculos ou produções; 

4. Estimular o intercâmbio entre outros centros de artes do Município, do Estado e 

do País; 
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5. Estimular e promover o desenvolvimento, a criatividade, a pesquisa, a 

documentação, o estudo, a preservação e difusão das manifestações artístico-

culturais nas áreas de teatro, dança, música, circo, artes plásticas, artes visuais e 

artesanato; 

6. Prestar colaboração as instituições e entidades que atuam na área cultural no 

Município; 

7. Planejar e coordenar programas culturais de natureza recreativa, visando a 

promoção das pessoas e sua integração social, por meio do lazer; 

8. Colaborar com as iniciativas de instituições comunitárias que objetivam 

proporcionar tempo e espaço de recreação e lazer cultural aos diversos segmentos 

sociais; 

9. Elaborar projetos para a promoção de exposições, simpósios, seminários, 

debates, mostras, concursos, festivais, congressos relacionados à cultura; 

10. Coordenar equipes de artesanato, dando apoio ao fomento da atividade no 

Município; 

11. Estimular o estudo e a criação artística no Município através da realização de 

concursos, mostras, bolsas de estudo, seminários, publicações e cursos; 

12. Coordenar, pesquisar, editar e divulgar estudos e documentos sobre os 

aspectos da arte realizada no Município de Governador Celso Ramos; 

13. Promover intercâmbio com outras entidades artísticas; 

14. Promover medidas para realização da identificação e a valorização de bens e 

espaços culturais; 

15. Chefiar o trabalho de manutenção de arquivo atualizado acerca dos artistas 

locais; 

16. Cooperar na administração da Biblioteca Municipal; 

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 

GERENTE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, sistematizar e coordenar as atividades de funcionamento da Biblioteca 

Pública Municipal, respeitando a diversidade das coleções e os interesses 

específicos dos usuários; 

2. Elaborar a política de formação e desenvolvimento de acervo para a Biblioteca 

Pública Municipal; 

3. Estabelecer e implantar padrões de avaliação de acervo e serviços, incluindo 

atendimento;  

4. Estabelecer e implantar padrões de tratamento da informação dos acervos;  

5. Desenvolver metodologia para avaliação das necessidades de informação da 

comunidade, no âmbito da leitura e informação, para uso pela Biblioteca Pública 

Municipal; 
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6. Elaborar padrões de espaço físico para a Biblioteca Pública Municipal, visando 

oferecer espaços adequados aos diversos públicos e às diferentes atividades e 

coleções;  

7. Proceder à aquisição de acervos para a Biblioteca Pública Municipal, exceto as 

bibliotecas dos Centros Educacionais;  

8. Elaborar e implementar programas de capacitação voltados ao desenvolvimento 

dos recursos humanos da Biblioteca Pública Municipal; 

9. Desenvolver e implementar programas cooperativos entre a Biblioteca Pública 

Municipal e outras unidades municipais e organismos da sociedade civil; 

10. Definir estratégias de preservação e conservação de seus acervos e coleções;  

11. Identificar as necessidades de informação da comunidade local; 

12. Facilitar o acesso e a consulta ao seu acervo; 

13. Organizar o calendário anual de eventos a serem realizados na Biblioteca 

Pública Municipal; 

14. Estabelecer padrões de atendimento, de tratamento da informação e de 

desenvolvimento de métodos que possibilitem a oferta de serviço de qualidade;  

15. Estimular e apoiar iniciativas de criação e revitalização de bibliotecas públicas, 

governamentais e não-governamentais;  

16. Planejar ações conjuntas voltadas à promoção da leitura e ao acesso à 

informação, com outras unidades da Administração Municipal; 

17. Desenvolver e coordenar projetos culturais, em parceria com a Gerência de 

Projetos Culturais, em especial voltados à leitura, no espaço da Biblioteca Pública 

Municipal ou a partir de sua ação externa; 

18. Desenvolver e coordenar ações voltadas à inclusão social e à garantia de 

direitos do cidadão por meio do acesso à leitura e à informação; 

19. Estimular e apoiar parcerias no âmbito do governo municipal para a implantação 

de programas e ações que colaborem para a formação e desenvolvimento social, 

cultural e educacional da população;  

20. Desenvolver parcerias com organizações governamentais e não-

governamentais, visando o desenvolvimento de atividades no seu âmbito de 

atuação; 

21. Administrar as salas de leitura, promovendo vigilância permanente e o silêncio 

nas mesmas; 

22. Realizar campanhas educativas, projetos, exposição das obras recém 

adquiridas, cartazes educativos e outros meios adequados; 

23. Manter o acervo de obras dos autores locais, tanto as de valor histórico, quanto 

as publicações em primeira edição; 

24. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

25. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

26.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E RESGATE À CULTURA LOCAL  

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Dirigir e desenvolver atividades relacionadas com o planejamento, organização, 

orientação, e coordenação da implementação das políticas e diretrizes para 

conservação do acervo cultural local; 

2. Administrar a identificação, aquisição, organização e manutenção dos acervos e 

coleções de significativo valor histórico e cultural para o Município de Governador 

Celso Ramos; 

3. Desenvolver diretrizes para projetos relacionados a pesquisa histórica do 

Município de Governador Celso Ramos e a cultura açoriana local; 

4. Controlar e promover a conservação, movimentação e manutenção preventiva do 

acervo histórico local; 

5. Promover a divulgação de estudos relacionados com o patrimônio histórico e a 

memória de Governador Celso Ramos; 

6. Dirigir, nos termos da legislação de tombamento, em parceria com órgãos 

estaduais e federais, a realização de obras em bens móveis e imóveis por ela 

protegidas; 

7. Apoiar as iniciativas de instituições comunitárias, que objetivem proporcionar 

atividades de manutenção do acervo cultural local; 

8. Apoiar o desenvolvimento e a apresentação de grupos folclóricos no Município;  

9. Fomentar a preservação da cultura açoriana no Município; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ACERVO DA CULTURA LOCAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e desenvolver atividades relacionadas com o planejamento, 

organização, orientação, e coordenação da implementação das políticas e diretrizes 

para conservação do acervo cultural local; 

2. Gerenciar e apoiar o Diretor de Desenvolvimento e Resgate à Cultura Local na 

administração da identificação, aquisição, organização e manutenção dos acervos 

e coleções de significativo valor histórico e cultural para o Município de Governador 

Celso Ramos; 

3. Coordenar projetos e apoiar a pesquisa histórica relacionada ao Município de 

Governador Celso Ramos e a cultura açoriana local; 

4. Centralizar as atividades de aquisição, registro, catalogação, classificação, 

guarda, conservação, informação e empréstimos de mapas, gravuras e quaisquer 

outras publicações de interesse geral relacionadas ao acervo histórico do Município 

de Governador Celso Ramos;  

5. Realizar a aquisição de materiais ou receber doações de material para registro e 

catalogação; 

6. Coordenar, editar e divulgar estudos relacionados com o patrimônio histórico e a 

memória de Governador Celso Ramos; 
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7. Supervisionar, nos termos da legislação de tombamento, a realização de obras 

em bens móveis e imóveis por ela protegidas; 

8. Apoiar a preservação da cultura açoriana no Município; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, a sua 

representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular as 

políticas públicas de gestão do turismo e a promoção de eventos para o 

desenvolvimento do Município e a gestão dos serviços de captação de recursos 

para a implementação de serviços públicos na área de atuação; 

3. Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementação de planos, 

programas e projetos relacionados ao turismo; 

4. Promover a articulação entre as iniciativas públicas e privadas de incentivo às 

atividades turísticas; 

5. Planejar e articular, em parceria com empresas globais de atividades afins e os 

organismos governamentais, a captação de investimentos públicos e privados, 

visando o desenvolvimento das referidas atividades e a geração de empregos e 

renda; 

6. Articular a participação da sociedade civil no estabelecimento de diretrizes da 

política municipal de turismo; 

7. Promover e encaminhar estudos que visem o aproveitamento dos recursos 

naturais do Município para fins turísticos; 

8. Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementação da política 

municipal de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; 

9. Aprovar a realização de eventos que promovam as atividades inerentes à 

Secretaria; 

10. Propor ou baixar normas internas e demais atos relativos à modernização e 

organização administrativa, administração de material e serviços gerais e 

manutenção de patrimônio; 

11. Designar comissões e grupos de trabalhos necessários ao desenvolvimento das 

funções da Secretaria; 

12. Articular-se com as demais Secretarias do Município e autoridades, visando à 

troca, alinhamento de informações e experiências, as quais venham a impactar o 

setor e as atividades da Secretaria; 

13. Propor e firmar acordos, contratos e ou outros instrumentos congêneres na área 

de atuação da Secretaria; 

14. Requisitar a abertura de processo licitatório, em sua área de atuação, 

observando a legislação em vigor; 

15. Propor ou baixar normas sobre assistência técnica e infraestrutura das áreas 

correlatas; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Turismo e 

Eventos na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de 

Turismo e Eventos, o processo de planejamento estratégico das ações a serem 

desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Elaborar e acompanhar a execução do plano de comunicação turístico de 

Governador Celso Ramos para as mídias sociais; 

4. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

5. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

6. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

7. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

8. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E 
EVENTOS 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, de acordo com 

as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Turismo e Eventos e o Secretário Adjunto 

em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível 

estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Turismo e 

Eventos; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Turismo e Eventos; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Turismo e Eventos; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 
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10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de Turismo e 

Eventos; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos e, quando for o caso, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE PLANEJAMENTOS E PROMOÇÃO DO TURISMO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar, em conjunto com o Secretário Municipal de Turismo e Eventos, as 

diretrizes de planejamento estratégico e políticas públicas com princípios 

norteadores, regras e procedimentos para as relações entre Poder Público e 

sociedade, no âmbito do turismo; 

2. Monitorar e avaliar a execução da política implementada, alinhando as ações da 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos com o Conselho Municipal de Turismo, 

órgãos oficiais Regionais, Estaduais e Federais; 

3. Acompanhar a dinâmica do mercado turístico regional, nacional e internacional, 

com o objetivo de atualizar e viabilizar o planejamento municipal de turístico; 

4. Desenvolver e manter pesquisas e estudos do segmento, bem como com a 

inventariação dos serviços e equipamentos turísticos presentes no Município; 

5. Implantar, coordenar e dirigir banco de projetos em articulação com a Assessoria 

de Projetos Especiais, para o desenvolvimento do segmento de turismos e eventos 

no Município; 

6. Garantir e prestar contas dos recursos captados pelo setor, por meio da 

elaboração de projetos; 

7. Incentivar o desenvolvimento de estudos, pesquisas, dissertações e trabalhos de 

conclusão de curso sobre a atividade turística, sua gestão e iniciativas inovadoras;  

8. Incentivar e promover o desenvolvimento da atividade turística no Município; 

9. Desenvolver, em parceria com empresas e instituições públicas e privadas, o 

plano de marketing do destino Governador Celso Ramos; 

10. Desenvolver e coordenar o plano de uso da marca do destino Governador Celso 

Ramos, em parceria com empresas, instituições públicas e privadas; 

11. Coordenar a elaboração e produção de material promocional do destino 

Governador Celso Ramos, atendendo as necessidades de segmentação, 

promoção, divulgação e receptivo; 

12. Coordenar a participação da Secretaria em eventos promocionais do destino 

Governador celso Ramos, no Brasil e exterior; 

13. Analisar o mercado comercial turístico e planejar o seu desenvolvimento, 

definindo as áreas, empreendimentos e produtos prioritários a serem estimuladas e 

incentivadas; 
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14. Manter relacionamento permanente com os órgãos de promoção de Santa 

Catarina e Brasil, como também com os escritórios Brasileiros de Turismo no 

exterior; 

15. Contribuir na realização de campanhas publicitárias do destino Governador 

Celso Ramos no âmbito da Secretaria; 

16. Gerenciar a recepção da imprensa, agentes e operadores de turismo de outras 

cidades, estados e países; 

17. Manter banco de imagens de Governador Celso Ramos atualizado e atender as 

demandas de fornecimento de fotos e vídeos, realizadas pelas operadoras, 

agências, sites e imprensa, cumprindo o tramite legal exigido para tal procedimento; 

18. Coordenar em conjunto com o Diretor de Eventos o processo de planejamento 

das ações preparatórias da temporada de verão em Governador Celso Ramos; 

19. Avaliar, em cooperação com o Diretor de Eventos, as participações em feiras, 

eventos e ações promocionais nacionais e internacionais; 

20. Controlar os dados, arquivos, documentos e informações da Gerência de 

Atendimento e Informações Turísticas e da Gerência de Serviços Turísticos; 

21. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Propor o aproveitamento das potencialidades turísticas que poderão ser 

desenvolvidas no Município; 

2. Estimular e fomentar a ampliação, diversificação, reformas e melhoria da 

qualidade da infraestrutura turística no Município; 

3. Propor e apoiar programas e ações de manutenção e recuperação de patrimônios 

históricos integrante de produto turístico; 

4. Acompanhar e articular com os demais órgãos governamentais e entidades da 

Administração Federal, Estadual e Municipal seus programas, projetos e ajustes de 

infraestrutura que interajam com as políticas de turismo; 

5. Resgatar, promover e proteger, junto com a Secretaria Municipal de Esporte, 

Cultura e Lazer e com a Fundação Municipal do Meio Ambiente, os autênticos 

valores culturais, religiosos, históricos, folclóricos e naturais de Governador Celso 

Ramos; 

6. Viabilizar e coordenar os postos presenciais de atendimento ao turista e ao 

público em geral, devidamente equipado e com recursos humanos especializados, 

para divulgação turística; 

7. Fomentar a criação de linhas ordinárias de transporte exclusivas ou que atendam 

os principais pontos turísticos da cidade; 

8. Monitorar e prover, junto com os demais órgãos competentes, as placas de 

informação e sinalização turística; 
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9. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas 

pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar o cadastramento, classificação, e caso seja pertinente, a certificação 

de empresas, empreendimentos, equipamentos e profissionais; 

2. Acompanhar, promover a fiscalização e controle, junto com os órgãos pertinentes, 

dos prestadores de serviços turísticos e da qualidade dos produtos por eles 

oferecidos, por intermédio de vistorias periódicas, supervisão e apuração de 

reclamações; 

3. Organizar, levantar e agrupar as iniciativas, além de emitir parecer técnico sobre 

programas especiais que visem o desenvolvimento na qualificação do turismo; 

4. Manter estudos, pesquisas, análise e levantamento de dados e indicadores 

necessários à formulação, programação, monitoramento e aperfeiçoamento de 

políticas voltadas à qualificação do turismo; 

5. Participar dos eventos voltados à qualificação do turismo, acompanhando a 

dinâmica do mercado nacional e internacional, com vistas a subsidiar a formulação 

e avaliação das políticas de turismo no Município; 

6. Estreitar o relacionamento com as unidades de ensino de turismo da região para 

o aprimoramento técnico no Município; 

7. Coordenar, articular e propor programas de Capacitação Técnica dos 

profissionais da cadeia produtiva do turismo; 

8. Propor e articular ações de conscientização da comunidade sobre a importância 

do turismo para a economia da cidade; 

9. Manter relacionamento com o mercado, e tomar conhecimento das tendências 

para o direcionamento da qualificação, alinhando-as com a necessidade do 

mercado; 

10. Gerenciar a elaboração e manutenção do banco de dados de currículos 

referentes aos profissionais formados que atuam na área do turismo no Município, 

com intuito de direcionamento ao mercado; 

11. Promover cursos e treinamentos para contribuir com a qualificação do serviço 

turístico no Município; 

12. Controlar o cadastro, a fiscalização e o apoio às atividades de Guias e 

Condutores de Turismo; 

13. Gerenciar ações de conscientização e defesa ao consumidor de produtos e 

serviços turísticos no Município; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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DIRETOR DE EVENTOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar, em conjunto com o Secretário Municipal de Turismo e Eventos, as 

diretrizes de planejamento estratégico e políticas públicas com princípios 

norteadores, regras e procedimentos para as relações entre Poder Público e 

sociedade, no âmbito do segmento de eventos; 

2. Monitorar e avaliar a execução da política implementada, alinhando as ações da 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos com o Conselho Municipal de Turismo, 

órgãos oficiais Regionais, Estaduais e Federais; 

3. Articular a execução dos projetos e ações pertinentes à área de eventos, contidas 

no planejamento estratégico da Secretaria; 

4. Elaborar e controlar a distribuição de todo o material promocional produzido pela 

Secretaria na área de eventos; 

5. Propor e coordenar a execução das ações de promoção de eventos no Município 

em novas mídias, redes sociais e páginas eletrônicas da rede mundial de 

computadores; 

6. Organizar a participação da Secretaria Municipal em eventos de divulgação e 

promoção do destino Governador Celso Ramos, no Brasil e no exterior; 

7. Avaliar, em cooperação com o Diretor de Planejamento e Promoção do Turismo, 

as participações em feiras, eventos e ações promocionais nacionais e 

internacionais; 

8. Elaborar e avaliar custos operacionais relativos à realização e a participação de 

eventos pela Secretaria Municipal; 

9. Apoiar eventos realizados na cidade, de grande visibilidade nacional e 

internacional, promovendo os serviços e oferecendo informações de Governador 

Celso Ramos e região aos participantes; 

10. Coordenar em conjunto com o Diretor de Planejamento e Promoção do Turismo 

o processo de planejamento das ações preparatórias da temporada de verão em 

Governador Celso Ramos; 

11. Controlar os dados, arquivos, documentos e informações da Gerência de 

Logística da Diretoria de Eventos e da Gerência de Captação e Recepção de 

Eventos; 

12. Desenvolver arquivos de controle do histórico dos eventos e mantê-los 

atualizados em seus arquivos, websites e material promocional da Secretaria 

Municipal de Turismo e Eventos; 

13. Solicitar as liberações e licenças, de acordo com a legislação, para os eventos 

realizados pela Secretaria; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE LOGÍSTICA DE EVENTOS 
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PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a organização dos eventos realizados pela Secretaria Municipal de 

Turismo e Eventos e pelos demais órgãos da Prefeitura Municipal; 

2. Acompanhar a realização dos eventos, monitorar seus resultados e sugerir 

melhorias no processo; 

3. Desenvolver relatórios, para registros e histórico dos eventos promovidos pela 

Secretaria e pela Prefeitura Municipal; 

4.Promover a execução do calendário turístico e de eventos do Município, elaborado 

e aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo, com o intuito de organizar e 

distribuir as demandas ao longo do ano, conforme capacidade e condições de 

atendimento adequado, além de direcioná-los aos meses prioritários para a o 

desenvolvimento do turismo e vida cotidiana do cidadão de Governador Celso 

Ramos; 

5. Coordenar e dar orientação técnico-administrativa nos processos de montagem, 

modelagem e logística para a execução dos eventos; 

6. Promover reuniões periódicas com os servidores do órgão, visando estabelecer 

o atendimento de metas e resultados;  

7. Coordenar a elaboração de programas, projetos e atividades para melhorar a 

qualidade do serviço público na área de eventos;  

8. Coordenar grupos ou equipes de trabalhos, para atendimento de demanda 

específica nos eventos do Município;  

9. Apurar, fiscalizar e sugerir soluções aos acontecimentos nos eventos promovidos 

pelo Município; 

10. Elaborar editais e convênios para a contratação ou apoio a eventos; 

11. Realizar reuniões com parceiros, demais Secretarias e patrocinadores para 

detalhar as responsabilidades e explanar acerca das especificações dos eventos;  

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CAPTAÇÃO E RECEPÇÃO DE EVENTOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar, em conjunto com o Diretor de Eventos, as diretrizes de planejamento 

estratégico para a promoção da captação de eventos a serem realizados no 

Município; 

2. Supervisionar a execução da política implementada, alinhando as ações da 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos com o Conselho Municipal de Turismo, 

órgãos oficiais Regionais, Estaduais e Federais; 

3. Dirigir, planejar e orientar a execução de pesquisas, estudos e diagnósticos 

visando subsidiar ações para a captação e recepção de eventos no Município; 

4. Articular a captação de eventos na iniciativa privada para fomentar o emprego e 

a renda da comunidade local; 
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5. Avaliar os custos operacionais relativos à realização de eventos pelo Município 

em parceria com a iniciativa privada; 

6. Promover e viabilizar a captação de eventos durante a temporada de verão em 

Governador Celso Ramos; 

7. Coordenar a realização de campanhas promocionais visando atrair a captação e 

recepção de eventos no Município; 

8. Coordenar os arquivos, documentos e informações da Gerência para sua 

utilização na captação de recursos para viabilização de eventos no Município; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E  
SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS  

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços 

Públicos, a sua representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular a 

execução de serviços de infraestrutura, obras e serviços públicos; 

3. Executar as obras públicas para consecução das políticas de desenvolvimento 

urbano, de controle urbano, de mobilidade urbana e planejamento de tráfego, de 

uso do solo e espaços públicos no Município; 

4. Promover a execução operacional dos projetos de obras públicas, abrangendo 

construções, reformas, a abertura e manutenção de vias públicas; 

5. Executar, diretamente ou por terceiros, no território do Município, os serviços de 

pavimentação e as obras preliminares, tais como instalação de canteiros de obras, 

movimento de terra, meios-fios, galerias e outros; 

6. Executar, diretamente ou por terceiros, no território do Município, os serviços de 

manutenção da malha viária, tais como recapeamento asfáltico, operação tapa-

buracos, fechamento de valetas e outros e os serviços de preservação do sistema 

de drenagem;  

7. Executar obras complementares em loteamentos, relacionados a questão pluvial, 

geométrica e de pavimentação; 

8. Responder perante a municipalidade pelos serviços de limpeza do Município, nas 

vias urbanas e rurais e pela arborização de parques e vias públicas municipais, pela 

manutenção de parques, praças, jardins públicos, assim como por todos os 

expedientes de conservação urbanística; 

9. Administrar, manter e conservar cemitérios públicos municipais e capelas 

mortuárias; 

10. Promover a recuperação de áreas degradadas; 

11. Promover e realizar a conservação e uso dos equipamentos urbanos públicos; 

12. Apoiar a atualização e manutenção do sistema cartográfico municipal; 

13. Emitir pareceres técnicos na área de sua competência para subsidiar a tomada 

de decisões do Prefeito Municipal; 

14. Combater as várias formas de poluição do ar, das águas, sonora e visual; 

15. Apoiar o desenvolvimento de padrões para a elaboração de projetos 

arquitetônicos, paisagísticos e de jardinagem no Município; 

16. Promover a implantação/manutenção do sistema de coleta de lixo do Município. 

 
 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS ADJUNTO 
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PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Obras e Serviços Públicos na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, o processo de planejamento estratégico 

das ações a serem desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços 

Públicos, de acordo com as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos e 

o Secretário Adjunto em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e 

recomendações, em nível estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Infraestrutura, 

Obras e Serviços Públicos; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de Infraestrutura, 

Obras e Serviços Públicos; 
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11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos e, 

quando for o caso, encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a execução de serviços de infraestrutura urbana; 

2. Dirigir, controlar e fiscalizar: 

a) atividades de pavimentação, calçamento de vias e logradouros; 

b) a construção de vias municipais, de galerias de águas pluviais de drenagem e 

canalização de córregos, de abertura, pavimentação de ruas e logradouros públicos; 

c) a execução de obras públicas e medição de obras e serviços executados por 

terceiros, de terraplanagem necessárias à execução das obras públicas municipais; 

d) o sistema de obras pelo regime de mutirão - ou sistema de ajuda mútua, baseado 

no esforço coletivo e organizado da comunidade para pavimentação de vias 

urbanas residenciais 

3. Dirigir e estabelecer métodos para a realização de vistorias nas obras realizadas 

pela Diretoria de Infraestrutura Urbana, com a emissão de boletins de medição; 

4. Determinar, em conjunto com o Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e 

Serviços Públicos, a realização dos serviços concernentes às reivindicações dos 

munícipes quanto à infraestrutura urbana; 

5. Assessorar no levantamento e no estudo técnico das necessidades que envolvam 

a manutenção das vias urbanas; 

6. Promover e supervisionar os serviços de construção de estradas vicinais, obras 

de aterro e terraplanagem; 

7. Definir as prioridades, bem como as medidas de urgência necessárias à execução 

dos serviços de manutenção de vias públicas; 

8. Fiscalizar, supervisionar e estabelecer rotas para a coleta de resíduos sólidos 

(lixo); 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 
 
 
 

GERENTE DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E 
PAVIMENTAÇÃO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Gerenciar e operacionalizar: 

a) os serviços de pavimentação de lajotas, paralelepípedos, concretos e asfalto das 

vias públicas do Município; 

b) os serviços de tubulação e bocas de lobo em ruas pavimentadas; 

c) os projetos de gabiões, muros e demais obras de concreto e pedra que se façam 

necessárias, de acordo com os projetos elaborados; 

d) os serviços gerais de reparo, manutenção das galerias, drenagem e canalização 

e conservação das vias públicas do Município; 

e) as obras de pavimentação de vias públicas realizadas pelo regime de mutirão 

com a comunidade; 

2. Supervisionar as medições mensais das obras, controlando os serviços 

executados diretamente ou contratados com terceiros; 

3. Gerenciar o trabalho das equipes nas atividades de calçamento, ligação de 

esgotos, implantação de meio-fio, bocas-de-lobo e tubulações em geral, bem como 

na execução de muros para proteção em pistas pavimentadas;  

4. Aplicar o cronograma de serviços das equipes de trabalho, em sua área de 

atuação, mediante distribuição, acompanhamento, orientação e controle da 

execução das atividades; 

5. Supervisionar o controle de ponto e a disciplina das equipes de trabalho; 

6. Responder pela conservação e guarda dos bens patrimoniais utilizados para a 

execução das atividades das equipes sob sua responsabilidade; 

7. Promover a avaliação contínua das tubulações existentes a fim de apontar 

necessidades de substituições ou ajustes; 

8. Coordenar a equipe na informação aos munícipes, quando solicitado, acerca das 

tubulações dos logradouros, a fim de possibilitar as devidas ligações da água de 

calhas e efluentes; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS  

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar o abastecimento dos equipamentos e veículos utilizados para a 

execução das obras de infraestrutura e pavimentação no Município; 

2. Realizar o cronograma de abastecimento e efetuar o planejamento das rotas dos 

equipamentos para a execução das obras de infraestrutura e pavimentação no 

Município; 

3. Avaliar o consumo de combustíveis, km rodados, horas trabalhadas, gastos com 

oficinas, troca de peças para a adoção das medidas necessárias para corrigir erros, 

falhas ou irregularidades; 

4. Supervisionar a emissão de relatórios para estabelecer a compra de combustíveis 

para utilização nos equipamentos da Secretaria; 
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5. Responder pela conservação e guarda dos bens utilizados para o abastecimento 

dos equipamentos da Secretaria; 

6. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

7. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

8.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE CONSERVAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS E 
PAISAGISMO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir a execução de serviços de conservação de bens e espaços públicos e 

paisagismo; 

2. Dirigir, controlar e fiscalizar: 

a) a limpeza e manutenção de vias e logradouros urbanos e rurais;  

b) a execução dos serviços de manutenção de bens e espaços públicos e 

paisagismo relativos a encanamento, alvenaria, pintura, marcenaria/carpintaria, 

serralheria, solda, eletricidade, entre outros; 

c) a execução dos serviços de paisagismo, arborização e jardinagem de vias, 

parques, praças, jardins públicos e praias; 

d) a limpeza e manutenção das praias; 

3. Determinar, em conjunto com o Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e 

Serviços Públicos, a realização dos serviços concernentes às reivindicações dos 

munícipes quanto à conservação de bens e espaços públicos; 

4. Assessorar no levantamento e no estudo técnico das necessidades que envolvam 

a conservação de bens e espaços públicos; 

5. Definir as prioridades, bem como as medidas de urgência necessárias à execução 

dos serviços de bens e espaços públicos; 

6. Elaborar o planejamento e o cronograma de execução periódico da manutenção 

de bens e espaços públicos e paisagismo; 

7. Promover os estudos e estabelecer padrões para a revitalização paisagística das 

áreas públicas; 

8. Realizar a proposição de planos e ações de melhorias em relação à manutenção 

de bens e espaços públicos e paisagismo; 

9. Elaborar o planejamento anual dos serviços de limpeza durante a temporada de 

verão; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a conservação dos bens e espaços públicos municipais, efetuando 

ações com vistas a conservação do patrimônio do Município; 
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2. Gerenciar, supervisionar e fiscalizar a execução do programa de manutenção dos 

espaços públicos e seus mobiliários, cuidando para sejam obedecidos os 

cronogramas e padrões de qualidade estabelecidos; 

3. Coordenar a programação de conservação das praias durante a temporada de 

verão, seguindo o planejamento definido pelo Diretor de Conservação de Bens e 

Espaços Públicos e Paisagismo; 

4. Fiscalizar e efetuar as medições de serviços executados, conforme normas e 

padrões definidos pela Secretaria; 

5. Gerenciar a execução do levantamento das necessidades de manutenção das 

praças municipais e monumentos e manter atualizado seu cadastro; 

6. Aplicar o cronograma de serviços das equipes de trabalho, em sua área de 

atuação, mediante distribuição, acompanhamento, orientação e controle da 

execução das atividades; 

7. Supervisionar o controle de ponto e a disciplina das equipes de trabalho; 

8. Responder pela conservação e guarda dos bens patrimoniais utilizados para a 

execução das atividades das equipes sob sua responsabilidade; 

9. Elaborar planos de ação para coibir o vandalismo nas praças e nos monumentos 

do Município; 

10. Coordenar a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção do paisagismo; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E CEMITÉRIOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a execução de serviços relativos à manutenção dos prédios públicos, 

cemitérios e capelas mortuárias; 

2. Chefiar as equipes de trabalho no que concerne à organização, condução, 

manutenção e conservação em prédios públicos, cemitérios e capelas mortuárias; 

3. Aplicar o cronograma de serviços das equipes de trabalho, em sua área de 

atuação, mediante distribuição, acompanhamento, orientação e controle da 

execução das atividades; 

4. Supervisionar o controle de ponto e a disciplina das equipes de trabalho; 

5. Responder pela conservação e guarda dos bens patrimoniais utilizados para a 

execução das atividades das equipes sob sua responsabilidade; 

6. Elaborar planos de ação para coibir o vandalismo nos cemitérios e capelas 

mortuárias; 

7. Gerenciar o controle e a utilização de material permanente para a execução dos 

serviços de manutenção nos prédios públicos, cemitérios e capelas mortuárias;  

8. Coordenar a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção; 
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9. Propor planos e ações de melhorias em relação à manutenção dos prédios 

públicos municipais; 

10. Coordenar a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção do paisagismo; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a execução dos serviços públicos de jardinagem, de podas de árvores, 

limpeza, plantio de mudas nos jardins, praças e canteiros públicos municipais; 

2. Chefiar as equipes de trabalho no que concerne à organização, condução, 

manutenção e conservação do paisagismo nas vias, parques e áreas verdes das 

áreas urbanas e rurais do Município;  

3. Coordenar a manutenção dos gramados de todos os espaços públicos 

pertencentes ao Município; 

4. Aplicar o cronograma de serviços das equipes de trabalho, em sua área de 

atuação, mediante distribuição, acompanhamento, orientação e controle da 

execução das atividades; 

5. Supervisionar o controle de ponto e a disciplina das equipes de trabalho; 

6. Responder pela conservação e guarda dos bens patrimoniais utilizados para a 

execução das atividades das equipes sob sua responsabilidade; 

7. Elaborar planos de ação para coibir o vandalismo nos parques e áreas verdes; 

8. Auxiliar na compra de mudas e insumos para a execução das atividades de 

jardinagem; 

9. Promover estudos para aprimorar o embelezamento das áreas públicas através 

dos serviços de jardinagem; 

10. Gerenciar o controle e a utilização de material permanente para a execução dos 

serviços de paisagismo; 

11. Propor planos e ações de melhorias em relação à manutenção jardins, praças e 

canteiros públicos municipais; 

12. Coordenar a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção do paisagismo; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MOBILIDADE 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1.Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade, a sua representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular a 

política de desenvolvimento urbanos, mobilidade e habitação do Município; 

3. Promover e executar a política municipal de habitação, incentivando a 

regularização fundiária. 

4. Sistematizar a prestação dos serviços municipais aos cidadãos no que se refere 

à área de planejamento urbano e às ações de planejamento e desenvolvimento 

urbano; 

5. Dirigir a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas 

gerais e setoriais inerentes à área de planejamento urbano, tendo um plano de 

trabalho a médio e longo prazo; 

6. Definir os escopos, papéis e objetivos para maximizar o esforço de planejamento 

urbano, em conjunto com as demais Secretarias Municipais; 

7. Definir padrões urbanísticos para o uso e ocupação do solo, sistemas de 

mobilidade, sistema de espaços públicos, articulação entre espaços abertos e 

espaços edificados no território municipal; 

8. Propor medidas visando à articulação da Administração Municipal com as demais 

entidades voltadas para o desenvolvimento urbano, sejam elas de nível regional, 

estadual ou federal; 

9. Elaborar planos, programas e projetos necessários à constante atualização do 

Plano Diretor do Município e demais planos setoriais; 

10. Estabelecer proposições básicas ao planejamento integrado; 

11. Formular de forma integrada aos outros órgãos da Administração Municipal 

metas e padrões de caráter físico territorial que garantam desenvolvimento urbano 

com sustentabilidade ambiental, econômica e social; 

12. Executar pesquisas e levantamentos de dados para o planejamento conjunto 

com outros municípios, especialmente, aqueles ligados à Região Metropolitana de 

Florianópolis; 

13. Exercer a função de monitoramento, avaliação e controle do uso e ocupação 

territorial, com base no gerenciamento de planos, programas e projetos 

relacionados ao planejamento do espaço urbano municipal, bem como, a integração 

das ações do município de Governador Celso Ramos com os projetos regionais dos 

municípios metropolitanos; 

14. Propor a regulamentação em leis específicas previstas no Plano Diretor; 

15. Acompanhar e revisar a Lei de Parcelamento do Solo; 

16. Articular com demais órgãos da Administração Municipal para o adequado 

desenvolvimento de projetos e obras para que atendam as demandas e diretrizes 

previstas no Plano Diretor e Planos Setoriais; 



 

183 

17. Propor, avaliar e gerir projetos específicos de intervenção urbana e territorial de 

forma articulada com demandas da sociedade civil, outras esferas de planejamento 

e demais órgãos da Administração Municipal; 

18. Elaborar o planejamento da mobilidade urbana no âmbito do Município, incluídos 

o transporte motorizado, público e privado, e o não motorizado; 

19. Planejar, promover e implantar a política de circulação e de segurança de 

ciclistas, pedestres e animais; 

20. Estabelecer diretrizes para a promoção da fiscalização de obras públicas e 

privadas no Município de qualquer natureza, incluindo reformas e ampliação da área 

construída, verificando se há cumprimento das normas técnicas de engenharia, de 

segurança da obra e do trabalho;  

21. Atuar no controle de autorizações de obras e parcelamento do solo; 

22. Incrementar ações e medidas que visem a melhoria da circulação de pessoas, 

mercadorias, veículos e bens; 

23. Planejar e executar a fiscalização dos locais reservados e destinados para 

estacionar veículos autorizados, como de pessoas com deficiência (PCD), ônibus, 

caminhões de carga e descarga, áreas públicas reservadas para veículos oficiais 

dentre outras; 

24. Acompanhar o controle da execução das políticas, planos e diretrizes relativas 

às áreas passíveis de regularização fundiária e urbanística dos parcelamentos 

ilegais de domínio público e privado e das áreas ocupadas por posse urbana e 

ainda, o controle das áreas públicas municipais; 

25. Gerir o sistema de georreferenciamento municipal. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 
ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal Desenvolvimento 

Urbano e Mobilidade na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Mobilidade o processo de planejamento estratégico das 

ações a serem desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas à gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 
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ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade, de acordo com as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade o 

Secretário Adjunto em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e 

recomendações, em nível estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Mobilidade; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Mobilidade; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e, 

quando for o caso, encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE APLICAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir o processo de implementação, revisão e alteração do Plano Diretor; 

2. Promover, coordenar e acompanhar sistematicamente o desenvolvimento dos 

programas definidos no Plano Diretor de Governador Celso Ramos; 

3. Dirigir a implantação e atualização da legislação complementar ao Plano Diretor 

relativamente aos parâmetros urbanísticos, ambiental, tributário, financeiro e 

institucional e administrativo; 

4. Dirigir o processo de formulação, elaboração, estruturação e atualização do 

conjunto de normas do município, em especial, as relativas ao parcelamento, uso e 

ocupação do solo, edificações e instalações urbanas e as posturas municipais; 
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5. Coordenar estudos sobre o processo de uso e ocupação do solo, de reabilitação 

e requalificação urbanística, ambiental, econômica e da rede viária básica, dos 

setores e áreas identificadas no Plano Diretor; 

6. Acompanhar permanentemente a aplicação da legislação urbanística e a 

proteção, recuperação e manutenção dos aspectos paisagísticos, ambientais, 

históricos, culturais, arqueológicos e científicos; 

7. Coordenar a institucionalização da Carta de Risco e do Zoneamento Ecológico-

Econômico do Município; 

8. Coordenar e propor, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, 

metodologias a serem adotadas no desenvolvimento de instrumentos de 

planejamento, consubstanciados no conjunto de normas municipais, estaduais e 

federais; 

9. Coordenar estudos e levantamentos junto aos órgãos e entidades das esferas 

federal, estadual e municipal, visando a compatibilização as ações relacionadas ao 

desenvolvimento urbano no âmbito do Município; 

10. Assegurar a compatibilidade entre o disposto no Plano Diretor e os planos e 

programas de órgãos federais e estaduais com atuação no município; 

11. Adequar as diretrizes setoriais, inclusive as constantes de programas de 

concessionárias de serviços públicos ao disposto no Plano Diretor; 

12. Assegurar a compatibilidade entre a programação orçamentária, expressa no 

Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e as 

diretrizes constantes no Plano Diretor; 

13. Assegurar a participação popular na formulação, acompanhamento e 

fiscalização do Plano Diretor e das diretrizes de política urbana; 

14. Propor e coordenar a sistematização de informações para alimentação de 

sistemas de monitoramento das informações urbanas; 

15. Dirigir e orientar a elaboração de mapas temáticos, relatórios descritivos, 

analíticos, e/ou especificações técnicas fazendo uso de sistemas de informação 

geográfica do Município; 

16. Coordenar a implantação do Sistema de Informação Geográfica de Governador 

Celso Ramos, no âmbito da Secretaria; 

17. Apoiar os processos de atualização da base de dados cadastrais, vetoriais e de 

imagens, no âmbito de sua atuação; 

18. Dirigir a elaboração de pesquisas necessárias à análise e avaliação das 

políticas, diretrizes e planos adotados pelo planejamento local; 

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir as atividades de fiscalização de obras e posturas prevista na legislação 

municipal, em especial no Código de Obras, Plano Diretor e Código de Posturas; 
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2. Observar as determinações legais previstas na legislação federal e estadual 

quanto a posturas e obras; 

3. Orientar cidadãos quanto ao cumprimento da legislação no tocante a obras e 

posturas; 

4. Promover a fiscalização contínua de obras públicas e particulares, concluídas ou 

em andamento, abrangendo também demolições, terraplenagens, parcelamento do 

solo, colocação de tapumes, andaimes, telas e plataformas de proteção; 

5. Reprimir a exercício de atividades municipais, como edificações clandestinas, 

formação de favelas ou agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no 

âmbito do Município; 

6. Coordenar os trabalhos de vistoria para a expedição de Habite-se das edificações 

novas ou reformadas, a ser expedido pela Diretoria de Análise de Projetos; 

7. Supervisionar os trabalhos de definição da numeração das edificações, a pedido 

do interessado; 

8. Elaborar relatório de fiscalização; 

9. Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação; 

10. Apurar denúncias e elaborar relatório sobre providências adotadas, 

11. Registrar ocorrências, supervisionar a emissão de termos de notificação ou 

multa e dar cumprimento à legislação, na execução das ações de fiscalização; 

12. Autorizar e controlar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e 

frontais aos imóveis; 

13. Coordenar os trabalhos de fiscalização de terrenos baldios, verificando a 

necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e calçada, bem como 

localizar o depósito de lixo em local não permitido; 

14. Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e 

outros meios de publicidade em via pública, bem como propaganda comercial fixa, 

em muros, tapumes, vitrines e outros; 

15. Coordenar os trabalhos de apreensão, por infração, veículos, mercadorias, 

animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros 

públicos; 

16. Receber mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, 

devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais; 

17. Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos 

estabelecimentos respectivos ou em outros locais; 

18. Verificar as violações às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas 

de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; 

19. Coordenar os trabalhos de interdição temporária ou definitiva, quando o 

exercício de atividades comerciais, industriais, diversões públicas e outros, 

causarem incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente; 

20. Promover a fiscalização da venda ambulante nas vias públicas, disciplinando 

sua instalação; 

21. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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DIRETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar, administrar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as 

atividades de geoprocessamento e cadastro imobiliário no Município; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade na 

elaboração da política municipal de desenvolvimento ordenado; 

3. Assessorar o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade na 

realização de procedimentos especiais que envolvam a atividade de topografia; 

4. Controlar e assessorar na fiscalização de procedimentos de levantamentos 

topográficos realizados pelos servidores técnicos;  

5. Dirigir a elaboração de relatórios especiais no tocante aos serviços de cadastro 

imobiliário do Município;  

6. Dirigir os processos de manutenção da atualização das informações cadastrais 

sobre a denominação e localização dos logradouros, bairros e similares, efetuando 

o controle de qualidade dos dados cadastrais; 

7. Orientar e controlar todas as atividades de cadastramento, inclusão, alteração ou 

exclusão de dados e informações relativas ao Cadastro de Bairros e Logradouros; 

8. Dirigir a implantação da base cartográfica digital do Município; 

9. Coordenar os trabalhos de atualização dos cadastros de Parcelamentos, de 

Logradouros e de Numeração Oficial; 

10. Dirigir e orientar a elaboração de mapas temáticos, relatórios descritivos, 

analíticos, e/ou especificações técnicas; 

11. Dirigir os processos de atualização da base de dados cadastrais, vetoriais e de 

imagens, no âmbito de sua atuação; 

12. Elaborar metodologias para os processos de análise e produção de informação; 

13. Analisar os documentos e informações promovidas pela área técnica;  

14. Estabelecer padrões para o fornecimento de informações e a emissão de 

laudos, declarações e pareceres a outros órgãos públicos de todas as esferas de 

Governo e ao público em geral, pertinentes à sua área de competência; 

15. Prospectar novas metodologias e técnica referente às geotecnologias; 

16. Manter permanente intercâmbio de informações, mediante acordos e convênios 

com órgãos e empresas concessionários de serviço público, visando atualização 

dos cadastros sob sua responsabilidade; 

17.Acompanhar a implementação do cadastro de novos loteamentos, 

remembramentos e desmembramentos e remanejamentos; 

18. Dirigir a correção de polígonos representativos de lotes, quadras, bairros e 

outros para fins de cadastro imobiliário; 

19. Dirigir a correção de segmentos de logradouros, largura de vias e meios-fios 

para fins de cadastro imobiliário; 

20. Interpretar e processar produtos cartográficos para orientação da equipe de 

trabalho; 
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21. Interpretar cadastros, dados vetoriais, imagens de satélite e fotografias aéreas 

para elaboração de mapas temáticos, mapas cadastrais, como também, a 

interpretação de cartas, mapas e plantas (esboços e croquis) aplicados ao 

planejamento municipal e orientação da equipe de trabalho; 

22. Autorizar a emissão de relatórios com a definição de bairros, denominação de 

logradouros, e outros dados referentes ao Cadastro Imobiliário; 

23. Dirigir a emissão da numeração predial oficial dos imóveis urbanos; 

24. Fornecer Certidão de Confrontação, quando solicitado;  

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Diretor de Cadastro Imobiliário em suas atividades, especialmente 

quanto à política de desenvolvimento ordenado;  

2. Gerenciar os lançamentos dos dados do cadastro imobiliário; 

3. Gerenciar e supervisionar os processos de manutenção da atualização das 

informações cadastrais sobre a denominação e localização dos logradouros, bairros 

e similares, efetuando o controle de qualidade dos dados cadastrais; 

4. Supervisionar a emissão de relatórios e vistorias dos levantamentos topográficos 

realizados;  

5. Coordenar o cadastro dos equipamentos públicos, visando a atualização dos 

dados cadastrais; 

6. Manter histórico de cada bairro e logradouro, suas nomenclaturas anteriores e 

datas de alteração da legislação correspondente; 

7. Acompanhar a inclusão do cadastro de logradouros das informações relativas a 

serviços, infraestrutura e equipamentos públicos existentes por logradouro e faces 

de quadra; 

8. Manter atualizado o cadastro de Áreas Públicas e Bens Dominiais do Município, 

seu respectivo histórico, uso, ocupação e prazos estabelecidos nas liberações de 

permissão de uso; 

9. Coordenar a realização das vistorias necessárias à emissão da numeração 

predial oficial; 

10. Organizar e gerir a elaboração de documentos para melhoria dos serviços 

públicos municipais;  

11. Supervisionar a manutenção e atualização do arquivo da numeração predial 

oficial, incluindo sua informatização; 

12. Desenvolver rotinas que viabilizem a informatização do sistema de numeração 

predial oficial; 

13. Manter o controle de solicitações encaminhadas à Diretoria de Cadastro 

Imobiliário, autorizações, condições de prazo para o atendimento e controle de 

entrega de todos os produtos e relatórios solicitados; 
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14. Manter atualizados os registros das divisas do município de Governador Celso 

Ramos e os limites da área urbana e área rural; 

15. Administrar as solicitações e requisições internas e externas;  

16. acompanhar e avaliar o desempenho da equipe de trabalho e a execução das 

ações da Gerência;  

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CONTENÇÃO DE 

OCUPAÇÕES IRREGULARES 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar, promover e estabelecer as diretrizes das políticas 

governamentais para as ações de regularização fundiária de Áreas Especiais de 

Interesse Social (AEIS) ou de interesse social, ou ainda de interesse específico, em 

assentamentos precários, consolidados e conjuntos habitacionais, bem como, as 

ações de contenção de ocupações irregulares, em articulação com as demais 

unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade; 

2. Promover a Política Municipal de Regularização Fundiária; 

3. Dirigir as metodologias para análise e processamento dos atos administrativos 

de regularização fundiária em consonância com a legislação; 

4. Dirigir os processos administrativos para concessão de titulação de imóveis 

públicos; 

5. Dirigir a fiscalização das ocupações de imóveis públicos concedidos pelo 

Município; 

6. Promover estudos, de acordo com programa e planejamento governamentais, em 

áreas passíveis de regularização em consonância com a legislação vigente; 

7. Assessorar o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade na 

elaboração da política municipal de desenvolvimento ordenado; 

8. Acompanhar o cadastramento, monitoramento e atualização dos dados e 

informações referentes às ocupações de logradouros e áreas públicas do município; 

9. Estabelecer as diretrizes para programas e ações de contenção de ocupações 

irregulares; 

10. Dirigir as metodologias de apuração das ocupações irregulares existentes no 

Município; 

11. Administrar o cadastro dos lotes oriundos de ocupações irregulares; 

12. Elaborar em conjunto com a Procuradoria Geral do Município normas e 

regulamentos necessários a implementação de ações de regularização fundiária; 

13. Dirigir estudos urbanísticos, arquitetônicos e de engenharia com vistas à 

intervenção nos assentamentos de interesse social do Município, buscando a 

qualificação e integração dos espaços urbanos; 

14. Realizar a instrução dos procedimentos administrativos de regularização 

fundiária de terras passíveis de serem usucapidas; 
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15. Proceder buscas e pesquisas junto aos diversos órgãos públicos e privados, 

objetivando levantar áreas passíveis de utilização ou arrecadação para execução 

de projeto de assentamento de famílias de baixa renda; 

16. Realizar a análise das propostas oriundas das associações de moradores, dos 

movimentos populares e sociais, relacionadas com a regularização fundiária de 

interesse social; 

17. Assessorar o Conselho Municipal de Habitação, quanto às políticas 

governamentais para as ações de regularização fundiária de Áreas Especiais de 

Interesse Social (AEIS) ou de interesse social, ou ainda de interesse específico, em 

assentamentos precários, consolidados e conjuntos habitacionais, bem como, as 

ações de contenção de ocupações irregulares; 

18. Coordenar a definição de diretrizes para os projetos arquitetônicos e de 

engenharia para aprovação junto aos órgãos financiadores/repassadores; 

19. Dirigir o monitoramento de áreas públicas e particulares, com o intuito de evitar 

invasões, de acordo com as políticas governamentais; 

20. Dirigir o monitoramento dos assentamentos subnormais consolidados; 

21. Dirigir e acompanhar a realização de vistorias nas situações de invasão;  

22. Acompanhar a apuração de denúncias de ocupações irregulares em imóveis 

públicos; 

23. Dirigir a emissão de relatórios circunstanciados para o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Mobilidade sobre as ocupações irregulares e as 

medidas efetivadas; 

24. Participar da Comissão de Regularização Fundiária;  

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Diretor de Regularização Fundiária e Contenção de Ocupações 

Irregulares, especialmente quanto à aplicação da política de regularização fundiária 

no Município;  

2. Realizar pesquisa fundiária para descoberta de titularidade de terras rurais ou 

urbanas, sobre as quais recaem indícios de serem devolutas, visando à formulação 

de propostas de arrecadação, para desenvolvimento de projetos de regularização 

fundiária de interesse social; 

3. Propor alternativas para aquisição de terras junto à Administração Direta e 

Indireta das esferas governamentais, com vistas à execução da política municipal 

de regularização fundiária de interesse social;  

4. Coordenar ações que visem à regularização fundiária de interesse social em 

áreas de propriedade ou de posse do Município, assim como em áreas de particular 

passíveis de demarcação urbanística, usucapião ou aplicação de outros 

instrumentos de regularização fundiária, consoante legislação vigente; 
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5. Gerenciar a regularização fundiária de interesse social para comunidades 

reconhecidas como tradicionais, como quilombolas e pescadores artesanais;  

6. Propor ações que contribuam com o fortalecimento da organização e das 

relações comunitárias nos assentamentos rurais e urbano; 

7. Orientar a intervenção nos conflitos coletivos que importem em desapossamentos 

multifamiliares, pelas vias da mediação administrativa ou judicial; 

8. Gerenciar a confecção de plantas de parcelamento ou de demarcação 

urbanística, para efeito de aprovação e posterior registro imobiliário; 

9. Gerenciar as ações de execução, efetivando a política administrativa de controle 

migratório e ambiental; 

10. Coordenar a lavratura de termos administrativos de regularização fundiária de 

interesse social, envolvendo imóveis rurais e urbanos de propriedade ou de posse 

do Município, observadas a forma padrão adotada pela Procuradoria Geral do 

Município; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE GESTÃO URBANA E OBRAS PÚBLICAS 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e 

formular a política de planejamento urbano do Município; 

2. Analisar e manifestar-se referente ao parcelamento do solo urbano e rural, 

incluindo loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, retificações 

administrativas e unificação; 

3. Gerir a análise e aprovação de parcelamentos do solo em geral; 

4. Promover a realização de estudos e a adoção de ações que visem a melhoria 

urbanística do Município; 

5. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, visando garantir 

o bem-estar de seus habitantes; 

6. Ordenar e reordenar o parcelamento do solo urbano, mediante adoção de uma 

política de uso e ocupação do solo que garanta o controle da expansão urbana, o 

controle dos vazios urbanos, a proteção e recuperação do ambiente cultural e a 

manutenção de características do ambiente natural; 

7. Apoiar as atividades relativas a estudos e pesquisas, necessárias ao 

acompanhamento do Plano Diretor do Município, para a sede do Município e seus 

Distritos; 

8. Promover estudos e apontamentos referentes à circunscrição física territorial da 

sede e distritos que compõem o Município de Governador Celso Ramos 

9. Desenvolver pesquisas e levantamentos visando definir as estratégias, metas e 

prioridades para análise de projetos das obras públicas a serem realizadas pela 

Administração Municipal; 
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10.Promover a realização dos procedimentos para assegurar a correta aplicação 

das legislações municipais de obras, posturas, plano diretor e zoneamento; 

11. Coordenar mecanismos para maximizar o detalhamento de informações 

técnicas disponíveis aos cidadãos; 

12. Dirigir os processos e procedimentos internos atinentes à análise de 

loteamentos e empreendimentos imobiliários;  

13. Acompanhar novas normas e legislações pertinentes a que o Município esteja 

sujeito e assessorar na sua execução; 

14. Garantir a elaboração de fornecimento das informações e documentos relativos 

à Contribuição de Melhoria para a Secretaria Municipal de Receita, quando 

solicitado; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a política municipal de controle de expansão urbana; 

2. Coordenar análise e manifestação referente à aprovação ou rejeição de projetos 

de edificações encaminhados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade;  

3. Acompanhar a expedição do Alvará de Aprovação de Projeto Arquitetônico e/ou 

de Construção, observando a legislação vigente;  

4. Dirigir os procedimentos e metodologias para a realização da análise e 

manifestação referente à Consulta Prévia para fins de construção e funcionamento 

no Município, observada a legislação vigente; 

5. Realizar análise e manifestação referente à solicitação de Alvará de Habite-se, 

compreendendo análise documental e in loco do solicitado; 

6. Acompanhar a expedição do Alvará de Habite-se, dentro da legislação vigente, 

quando solicitado, após a manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras;  

7. Realizar análise e manifestação referente à solicitação para perfuração de poço 

artesiano; 

8. Fornecer a Diretriz de Uso do Solo, quando solicitado; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ANÁLISE DE PROJETOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Diretor de Análise e Aprovação de Projetos na fiel aplicação da 

política municipal de controle de expansão urbana; 
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2. Gerenciar os procedimentos para análise e manifestação referente à aprovação 

ou rejeição de projetos de edificações encaminhados à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Mobilidade; 

3. Gerenciar todos os procedimentos prévios de verificação para o fornecimento do 

Alvará de Aprovação de Projeto Arquitetônico e/ou de Construção, observando a 

legislação vigente; 

4. Gerenciar e supervisionar a equipe de trabalho para a realização dos 

procedimentos e metodologias para a realização da análise e manifestação 

referente à Consulta Prévia para fins de construção e funcionamento no Município, 

observada a legislação vigente; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar todos os canais de relacionamento (presencial e telefônico) entre a 

Administração Municipal e os cidadãos acerca dos procedimentos relacionados à 

expansão urbana e aos referentes à aprovação ou rejeição de projetos de 

edificações encaminhados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade; 

2. Prestar suporte técnico e informações aos servidores que realizam o atendimento 

do cidadão, em sua área de atuação, em todos os canais de relacionamento; 

3. Gerir a padronização dos procedimentos de relacionamento, em sua área de 

atuação, verificando sua correta implementação na unidade, supervisionando-as e 

encarregando-se de prestar os esclarecimentos para a manutenção da qualidade 

do atendimento; 

4. Garantir adequadas condições de trabalho aos servidores da área de 

atendimento ao cidadão, com vistas a manter os níveis desejados de qualidade; 

5. Definir indicadores de desempenho para monitorar a qualidade do atendimento e 

dos serviços prestados; 

6. Coordenar a organização os documentos gerados pela prestação de serviços de 

atendimento ao cidadão; 

7. Coordenar o trâmite de documentos entre a unidade de atendimento e os demais 

órgãos da Administração Municipal, Direta e Indireta; 

8. Organizar os procedimentos para otimização do trâmite interno dos processos; 

9. Relacionar-se com os órgãos de Prefeitura, e de fora dela, para encaminhamento 

e recebimento de processos e documentos no âmbito da Secretaria; 

10. Relacionar-se com o cidadão, quando for necessário, para esclarecer 

encaminhamentos e solicitações referentes a processos e documentos; 

11. Organizar o arquivamento dos processos possibilitando o retorno ao cidadão; 
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12. Organizar o arquivamento dos processos no arquivo de passagem, que 

permanecerá no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade até o seu devido encaminhamento ao arquivo permanente; 

13. Organizar a retirada presencial de documentos e dos processos pendentes e 

concluídos;  

14. Atuar para a melhoria de processos e sistemas de atendimento, das interfaces 

com os órgãos da Prefeitura e dos processos de prestação de serviços; 

15. Manter a integração das ações e a consistência entre os níveis de serviços dos 

diversos canais de atendimento; 

16. Atualizar constantemente quaisquer alterações na metodologia dos serviços de 

atendimento; 

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a elaboração dos processos de análise técnica de projetos e obras 

públicas;  

2. Coordenar ações prioritárias para o controle e fiscalização de projetos de 

construções, reformas e demais empreendimentos;  

3. Administrar estatísticas de projetos apresentados e os aprovados;  

4. Dirigir as metodologias para emissão dos pareceres pelos servidores técnicos; 

5. Controlar e fiscalizar procedimentos de ajustamento de conduta, nos termos da 

legislação municipal;  

6. Planejar, organizar, coordenar e controlar estudos para formulação dos 

orçamentos de projetos de obras públicas e instalações viárias e civis; 

7. Coordenar e orientar a elaboração de projetos de traçados rodoviários, galerias 

de águas pluviais, pavimentação entre outros; 

8. Coordenar a elaboração de estudos preliminares, anteprojetos, projetos básicos, 

projetos executivos, projetos de infraestrutura, projetos arquitetônicos e 

complementares, levantamentos, sondagens e dos demais elementos necessários 

para o pleno desenvolvimento das atividades; 

9. Estabelecer, definir e aprovar normas e critérios técnicos para o desenvolvimento 

dos trabalhos e projetos, padronizando-os de acordo com a especificidade de cada 

serviço; 

10. Promover o controle dos levantamentos necessários à elaboração dos 

orçamentos para as obras a serem licitadas; 

11. Acompanhar a elaboração de projetos, especificações técnicas de serviços e 

cálculos de dimensionamentos e quantitativos das obras a serem executadas direta 

e indiretamente pela Administração Municipal; 

12. Responsabilizar-se pela condução do aperfeiçoamento dos programas e 

projetos de obras viárias e civis; 
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13. Aprovar os projetos de obras civis, prediais e viárias, conjuntamente com o 

Secretário-Executivo de Gestão Urbana e Obras Públicas; 

14. Proceder à análise de viabilidade técnica e econômica para a execução de 

obras; 

15. Promover a elaboração de normas, procedimentos e/ou manuais técnicos 

administrativos que orientem a execução dos projetos; 

16. Promover o atendimento e análise de diligências relativas à custos de obras e 

serviços requeridos pela Controladoria Interna do Município, pelo Tribunal de 

Contas do Estado e outros órgãos de controle; 

17. Promover a pesquisa, através de levantamentos topográficos, traçados para 

rodovias e vias municipais;  

18. Coordenar a elaboração dos projetos de desapropriações e memoriais 

descritivos, conjuntamente com a Diretoria de Cadastro Imobiliário; 

19. Promover a elaboração de soluções para obras civis e viárias, sugerindo o uso 

de novas tecnologias e materiais, quando for o caso; 

20. Acompanhar a realização de análises, verificações e apoio técnico aos 

procedimentos e processos de medições dos contratos atinentes ao setor de 

engenharia, relativos a projetos e obras;  

21. Dirigir a realização do Cadastro Técnico dos serviços e obras da Secretaria; 

22. Coordenar a elaboração e análise das planilhas orçamentárias, preços e 

composições de custos unitários relativos aos serviços, obras, produtos ou materiais 

de construção ou projetos de engenharia; 

23. Dar suporte técnico na articulação com órgãos federais e estaduais e instituições 

internacionais, com vistas à captação de recursos que financiem projetos de 

interesse do Município, na sua área de competência; 

24. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

25. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

26.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar o desenvolvimento de ações e projetos voltados a execução de obras 

públicas; 

2. Coordenar a execução dos projetos de obras públicas; 

3. Dirigir as ações, programas e projetos de mobilidade urbana; 

4. Programar, organizar, orientar, dirigir, executar e controlar as atividades de 

elaboração de projetos arquitetônicos, hidrossanitários, elétricos, estruturais, 

viários, saneamento, rodoviários e outros necessários à execução de obras e 

serviços públicos; 

5. Opinar sobre estudos e projetos submetidos a exame; 

6. Levantar e manter dados atualizados, objetivando a composição de preços e a 

quantificação orçamentária de projetos, obras e outros empreendimentos correlatos 

aos serviços de engenharia; 
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7. Fiscalizar, na área de sua respectiva competência, a correta aplicação do Plano 

Diretor do Município e demais legislações pertinentes; 

8. Desenvolver outras atividades relacionadas com a elaboração de projetos e 

engenharia, que lhe forem delegadas pela autoridade competente; 

9. Acompanhar a execução de contratos celebrados para a elaboração de projetos 

de qualquer natureza aplicados a obras públicas; 

10. Supervisionar e controlar as medições de serviços de obras públicas; 

11. Acompanhar o andamento de obras públicas realizadas pelo Município; 

12. Controlar a expedição de Ordens de Serviço para obras públicas; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal de Ação Social, a sua 

representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Realizar e cumprir a execução das diretrizes fixadas na Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS; 

3. Formular, coordenar e executar as políticas municipais da assistência social; 

4. Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência e Proteção Social 

no âmbito do Município, em consonância com as diretrizes gerais do Governo 

Municipal, o Sistema Único de Assistência Social e a legislação vigente; 

5. Formular, executar e avaliar planos, projetos e ações que visem o enfrentamento 

dos problemas de pobreza, exclusão e risco social da população do Município, em 

consonância com a Política Municipal de Assistência e Proteção Social e da 

legislação vigente; 

6. Incentivar e apoiar o pleno exercício dos direitos e deveres sociais dos cidadãos, 

em todas as expressões da cidadania, da liberdade, da igualdade e da democracia, 

associado à gestão de riscos e combate a situações de vulnerabilidade social da 

população; 

7. Dar cumprimento ao princípio da equidade e ao caráter emancipatório da política 

de assistência social, promoção da ascensão social e integração à vida comunitária 

e a inclusão produtiva; 

8. Implementar, executar, avaliar e vigiar os programas, projetos e serviços 

continuados de assistência social destinados a prevenir riscos e vulnerabilidades 

sociais, priorizando:  

a) o atendimento integral à família em caráter continuado fortalecendo sua função 

de proteção, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo o seu acesso e 

usufruto de direitos, orientando e acompanhando membros da família em situações 

de ameaça ou violação de direitos, contribuindo na melhoria da qualidade de vida, 

oportunizando acesso a programas de transferência de renda e benefícios 

assistenciais; 

b) o apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e 

calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenção e provisões 

materiais, conforme as demandas apresentadas e o atendimento a outras 

ocorrências de riscos sociais, a ser concedido o benefício eventual, mediante laudo 

social emitido por profissional de Serviço Social;  

c) a defesa e a proteção da criança e do adolescente em situação de risco social, 

fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo ocorrências de violação 

de direitos, acolhendo temporariamente em instituição de acolhimento nos casos de 

perda de vínculos familiares e promovendo ações de caráter sócio-educativo; 

 d) o fortalecimento da convivência familiar e comunitária de adolescentes e jovens, 

contribuindo para o retorno e permanência na escola, por meio do desenvolvimento 
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de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma 

formação geral para a inclusão no trabalho;  

e) o atendimento às mulheres em situação de violência, propiciando condições de 

segurança física, emocional e o fortalecimento da autoestima pessoal e social, 

visando a superação da situação de violência, desenvolvimento de capacidades, 

oportunizando autonomia pessoal e social;  

f) o atendimento à pessoa idosa contribuindo no processo de envelhecimento 

saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento 

dos vínculos familiares e do convívio comunitário, prevenindo situações de risco 

social;  

g) a defesa e afirmação dos direitos da pessoa com deficiência e suas famílias, 

fortalecendo vínculos familiares, bem como, o desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias, na 

superação da vulnerabilidade social; 

 h) o atendimento às pessoas em situação de rua, assegurando atividades 

direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do 

fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares, oportunizando a construção 

de novos projetos de vida, da autonomia, da inserção social e da proteção às 

situações de violência; 

 i) o estabelecimento de parceria com entidades da rede sócio-assistencial para a 

execução da Política Municipal de Assistência Social, apoiando a organização e o 

atendimento social à população; 

 j) o fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas e de defesa de direitos, 

visando a efetivação do controle social, bem como, a participação da sociedade civil 

a gestão operacional dos serviços da assistência social, compreendendo a 

manutenção patrimonial, a logística, suprimento, almoxarifado e recursos humanos; 

9. Estruturar, implantar e gerenciar o sistema de proteção social básica dirigido à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza e 

da fragilização dos vínculos afetivos e comunitários, em consonância com a Política 

Municipal de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS; 

10. Estruturar, implantar e gerenciar o Sistema de Proteção Social Especial dirigido 

ao atendimento de famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou 

ameaçados, em consonância com a Política Municipal de Assistência Social e o 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

11. Desenvolver projetos que visem a implementação da Política Pública para o 

Idoso; 

12. Implantar, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS oferecendo apoio, 

orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação 

de ameaça ou violação de direitos; 

13. Executar e implantar Projetos Sociais de Habitação de Interesse Social e 

Urbanização Integrada; 
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14. Identificar o perfil socioeconômico dos beneficiários dos Projetos Habitacionais 

e efetuar o acompanhamento social dos beneficiários com unidades habitacionais; 

15. Incentivar a realização de mutirões, visando à construção e recuperação de 

casas populares; 

16. Promover a doação de material de construção civil para a população carente do 

Município, de acordo com critérios preestabelecidos; 

17. Mobilizar e organizar a comunidade para o desenvolvimento das atividades 

inerentes ao trabalho social de habitação, como a mobilização da comunidade, a 

geração de emprego e renda e a educação sanitária e ambiental; 

18. Manter os dados para o CadÚnico, a fim de cumprir as determinações da Caixa 

Econômica Federal e do Ministério das Cidades; 

19. Fomentar, coordenar e executar ações de apoio à Criança, o Adolescente, à 

Família, ao Idoso e à Pessoa portadora de Deficiência; 

20. Desenvolvimento de ações que objetivem a valorização do trabalhador e a sua 

integração na economia; 

21. Desenvolver programas que possibilitem a melhoria de qualidade de vida da 

população carente; 

22. Prestar o atendimento assistencial destinado à famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho 

infantil, entre outras. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Ação Social na 

ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de Ação 

Social, o processo de planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas 

pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno da Secretaria; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Ação Social, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal de Ação Social e o Secretário Adjunto em 

estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível 

estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Receita; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Ação Social; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Ação Social; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de Ação Social; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Ação Social e, quando for o caso, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO  

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar e avaliar, as ações administrativas a serem executadas, de modo 

a garantir a efetivação das ações das demais Diretorias e unidades que compõe a 

Secretaria Municipal de Ação Social; 

2. Garantir, com qualidade e eficiência, os recursos físicos, humanos e materiais 

necessários ao pleno funcionamento das Unidades da Secretaria Municipal de Ação 

Social; 

3. Coordenar, acompanhar e promover a execução das atividades relativas à 

administração na Secretaria Municipal de Ação Social quanto à área de recursos 

humanos, material, almoxarifado, segurança, limpeza e arquivo; 

4. Estabelecer metodologias para a realização dos atos de movimentação e 

progressão funcional do pessoal técnico e administrativo, considerando o Estatuto 
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dos Servidores Públicos Municipal e o Plano de Cargos e Remunerações dos 

Servidores Municipais; 

5. Suprir a demanda dos Recursos Humanos necessários ao desenvolvimento das 

atividades técnicas e administrativas na Secretaria de Ação Social, através da 

realização de Processos Seletivos e Concursos de Ingresso para cargos efetivos da 

área da saúde; 

6. Responsabilizar-se pela supervisão e acompanhamento de todos os editais 

lançados pela Secretaria Municipal de Ação Social; 

7. Sugerir e promover, quando necessário, alterações na legislação municipal 

visando adequar-se às necessidades; 

8. Controlar em conjunto com a Gerência de Recursos Humanos a frequência dos 

servidores; 

9. Subsidiar a Gerência de Recursos Humanos na política de capacitação dos 

Recursos Humanos de todos os segmentos e unidades da Secretaria; 

10. Orientar e dirigir as atribuições de controle e preservação do acervo do arquivo 

de autos e documentos administrativos da Secretaria Municipal de Ação Social; 

11. Dirigir todas as demandas relacionadas ao controle de protocolos, despacho e 

andamento de processos, otimizando respostas e retornos às demais Secretarias 

Municipais e unidades da Administração Municipal; 

12. Coordenar o trabalho de seleção e preparação de material dos conjuntos 

documentais da Secretaria Municipal de Ação Social a serem eliminados, deixando-

os disponíveis para eventuais verificações; 

13. Coordenar a incineração de documentos Secretaria Municipal de Ação Social, 

na forma em que a legislação estabelecer; 

14. Planejar a distribuição dos materiais prioritários e indispensáveis ao 

funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social;  

15. Realizar a organização, acompanhamento, encaminhamento e disponibilidade 

de informações financeiras e administrativas referentes aos servidores públicos 

vinculados à Secretaria Municipal de Ação Social; 

16. Solicitar a aquisição e coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, 

conferência, guarda, conservação e distribuição de insumos, de materiais 

permanentes e de consumo da rede municipal de Ação Social;  

17. Realizar estudos e pesquisas objetivando a elaboração e desenvolvimento de 

projetos de modernização de estruturas, sistemas e métodos, relacionados ao apoio 

operacional, bem como coordenar sua implantação;  

18. Gerenciar o controle financeiro, contábil e patrimonial da Secretaria Municipal 

de Ação Social;  

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Auxiliar o Diretor de Administração Geral da Secretaria Municipal de Ação Social 

nas atividades relacionadas a gestão de Recursos Humanos; 

2. Responder ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração quanto a todos os dados funcionais dos servidores da Secretaria 

Municipal de Ação Social; 

3. Coordenar o registro da movimentação de pessoal, com o registro de admissão 

ou demissão e demais anotações funcionais pertinentes, e realizar enquadramento, 

reenquadramento, progressão funcional, transferência e demais atos pertinentes à 

vida funcional do servidor, procedendo a supervisão do respectivo registro; 

4. Apoiar a elaboração de relatórios e bases de dados dos servidores da Secretaria 

Municipal de Ação Social para cumprimento de obrigações trabalhistas, tributárias, 

orçamentárias e financeiras; 

5. Dirigir todas as atividades relativas à confecção de atos administrativos em geral, 

vinculados ou discricionários, relativos aos servidores da Secretaria Municipal de 

Ação Social, com o acompanhamento de suas publicações; 

6. Apoiar as comissões para concurso público no preenchimento das vagas dos 

cargos de servidores efetivos e temporários da Secretaria Municipal de Ação Social;  

7. Supervisionar as políticas e ações de Saúde Ocupacional e os procedimentos de 

readaptação funcional dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social; 

8. Definir diretrizes e critérios referentes à lotação e ao remanejamento de recursos 

humanos necessários ao desenvolvimento da melhor gestão da Secretaria 

Municipal de Ação Social; 

9. Acompanhar a organização da escala de férias e implementação de períodos 

aquisitivos dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social; 

10. Auxiliar, quando necessário, na tramitação de processos de servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde, relativos a promoções funcionais, licenças, 

afastamentos, requerimentos diversos, readaptações, retorno às funções, 

aposentadorias, entre outros; 

11. Controlar e acompanhar os processos de licença-prêmio, licença para 

tratamento de saúde e outras licenças remuneradas, e a licença sem vencimentos 

dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social; 

12. Coordenar e acompanhar os procedimentos referentes à Avaliação de 

Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório dos servidores da Secretaria 

Municipal de Ação Social; 

13. Participar de estudos e levantamentos visando a detectar a existência de 

servidores da Secretaria Municipal de Ação Social com distúrbios físicos e/ou 

emocionais que inviabilizem o exercício da função, procedendo ao encaminhamento 

destes à Gerência de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Administração; 

14. Realizar o fornecimento de informações relativas à vida funcional aos servidores 

da Secretaria Municipal de Ação Social e orientá-los quanto às normas e 

procedimentos relativos à carreira, aos benefícios, aos direitos e aos deveres; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Programar, organizar, coordenar, liderar e controlar as atividades relativas à 

política de assistência social, observando-se as disposições legais vigentes no que 

se referem à Secretaria municipal de Ação Social; 

2. Garantir e promover os direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais da 

sociedade; 

3. Coordenar serviços, programas, projetos referentes à proteção social básica ou 

especial para famílias, indivíduos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos; 

4. Definir padrões de qualidade, formas de acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das ações governamentais e não governamentais de âmbito local;  

5. Participar, quando solicitado pelo Secretário Municipal de Ação Social, do 

acompanhamento e avaliação dos benefícios de prestação continuada concedidos 

no âmbito do Município; 

6. Capacitar e valorizar os profissionais da Diretoria da Assistência Social, de modo 

a viabilizar a busca pelo conhecimento e desenvolvimento social; 

7. Acompanhar a execução dos serviços de proteção especial, bem como de 

atendimento integral à família; 

8. Apoiar as atividades de acompanhamento aos indivíduos e famílias vítimas de 

violência; 

9. Coordenar os estudos necessários e supervisionar a preparação de documentos 

relativos a convênios, ajustes e protocolos sobre matéria tributária a ser firmados 

pelo Município;  

10. Coordenar e gerir as atividades desempenhadas pelas gerências subordinadas 

a sua Diretoria; 

11. Adotar medidas tendentes a compatibilizar a legislação do Município com as 

diretrizes da política de ação social adotada pelo Município, com a legislação 

complementar federal aplicável e com os convênios, ajustes e protocolos firmados 

com outros entes;  

12. Acompanhar a análise e controle das receitas sob sua administração, para 

subsidiar a elaboração da proposta orçamentária do Município; 

13. Proferir pareceres sobre a matéria social que for de sua competência;  

14. Organizar estudos sobre matéria social e propor as alterações necessárias ao 

aperfeiçoamento da legislação municipal aplicável;  

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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GERENTE DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

PADRÃO:CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as atividades, programas, projetos e funções afetos à concessão dos 

benefícios eventuais, em conformidade ao disposto no art. 22 da Lei federal nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, bem como em lei específica municipal; 

2. Estabelecer a política social relativa à concessão dos benefícios eventuais 

juntamente com o Diretor de Assistência Social; 

3. Gerenciar as atividades de cadastramento e atualização de registros da 

população do Município que estiver apta a receber benefícios eventuais; 

4. Coordenar todo o processo de concessão de benefícios de prestação continuada, 

a fim de oportunizar a integração dos beneficiários e acesso aos serviços ofertados 

na rede social do Município;  

5. Garantir a igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do 

benefício eventual, conforme critérios estabelecidos em lei;  

6. Apoiar o acompanhamento das famílias agraciadas por quaisquer dos benefícios 

eventuais previstos na legislação vigente; 

7. Manter e atualizar o sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e 

planejamento do trabalho de forma coletiva referentes às concessões de benefícios 

eventuais; 

8. Articular ações que potencializem as boas experiências no território de 

abrangência no que se refere à sua área de atuação; 

9. Atender às requisições dos órgãos internos de controle e fiscalização relativas às 

concessões de benefícios eventuais; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE INCLUSÃO SOCIAL E APOIO À FAMÍLIA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as atividades atinentes às políticas públicas de apoio e de defesa dos 

interesses do cidadão no território do Município; 

2. Desenvolver ações que objetivem a valorização do trabalhador e a sua inclusão 

no mercado de trabalho; 

3. Desenvolver projetos focados em atividades de lazer, esportes, artesanato, 

literatura entres outros, a fim de fomentar a cidadania nas comunidades do 

Município; 

4. Implementar ações socioeducativas nas associações de bairro do Município com 

intuito de facilitar a inclusão social; 

5. Incentivar projetos de inclusão social e de geração de renda para grupos, com 

ênfase nas práticas de associativismo e economia solidária, com objetivo de 

identificar habilidades que permitam a emancipação do indivíduo;  

6. Assegurar a centralidade da família, em todas as suas concepções, a convivência 

familiar e comunitária;  
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7. Propor estudos e pesquisas para definição de ações preventivas destinadas à 

resolução de conflitos sociais, notadamente no campo familiar e da infância e 

juventude; 

8. Promover informações e atividades, por meio de parcerias governamentais, não 

governamentais e de instituições de ensino, a fim de propagar as ações de 

cidadania e inclusão social no Município; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE APOIO AO ESTUDANTE 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e aplicar todas as modalidades de políticas públicas municipais 

atinentes à proteção e auxílio do estudante no Município; 

2. Administrar e controlar o cadastro de estudantes que recebem o benefício do 

passe escolar no sistema interno da Secretaria Municipal de Ação Social; 

3. Coordenar o fornecimento do passe escolar a todos os estudantes cadastrados 

no âmbito do Município; 

4. Estabelecer parcerias com empresas e instituições sem fins lucrativos, como 

SENAI, SENAC e outras, a fim de fortalecer o incentivo aos estudantes no 

Município; 

5. Implementar e fomentar projetos e programas que visem à erradicação do 

trabalho infantil, por meio de projeto de conscientização; 

6. Promover a ampliação de ações socioeducativas com adolescentes, buscando 

efetivar o desenvolvimento de projetos de capacitação e geração de renda; 

7. Desenvolver ações de mobilização e acompanhamento do programa 

PRONATEC; 

8. Coordenar a análise das políticas públicas existentes relativas ao apoio do 

estudante no Município, sugerindo alterações de procedimento e ações, sempre que 

necessário, ao Diretor de Assistência Social;  

9. Supervisionar o atendimento aos estudantes cadastrados do Município, primando 

sempre pela manutenção da qualidade do serviço; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE HABITAÇÃO ASSISTENCIAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Conduzir a política de habitação assistencial do Município, dirigida às famílias em 

situação de vulnerabilidade social, a fim de proporcionar o acesso à moradia; 

2. Planejar, organizar e controlar as atividades da política habitacional da Secretaria 

Municipal de Ação Social; 
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3. Efetuar levantamentos, estudos, pareceres e outros documentos necessários ao 

desenvolvimento de projetos habitacionais-assistenciais no Município, 

articuladamente com outros órgãos da Administração Pública Municipal; 

4. Coordenar o cadastramento de interessados em ingressar no programa de 

habitação assistencial, desenvolvido pelo Município; 

5. Definir, com base nas informações cadastrais, os casos prioritários de 

atendimento, desde que atendidos os requisitos básicos estabelecidos; 

6. Promover e incentivar a participação efetiva das comunidades locais nos projetos 

desenvolvidos pelo Município no que se refere à habitação assistencial; 

7. Estabelecer, articuladamente com órgãos da Administração Estadual e Federal, 

o desenvolvimento de programas e projetos de atendimento às comunidades do 

Município; 

8. Propor ao Diretor de Assistência Social, bem como ao Secretário Municipal de 

Ação Social políticas públicas no que refere à manutenção da qualidade das ações 

de habitação assistencial;  

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE BEM-ESTAR SOCIAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Administrar as atividades, programas e projetos afetos ao bem-estar social da 

população do Município; 

2. Propor ao Secretário Municipal de Ação Social políticas e programas que visem 

conferir à população do Município oportunidades iguais de acesso a direitos 

constitucionais, tais como social, cultural e esportivo; 

3. Coordenar a implementação, conforme a necessidade do Município em conjunto 

com o Secretário Municipal de Ação Social, do Centro de Referência Especializada 

em Assistência Social (CREAS) para atendimento às famílias e indivíduos em risco 

e vulnerabilidade social; 

4. Coordenar a implementação de Programa de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à comunidade, mediante autorização 

do Secretário Municipal de Ação Social; 

5. Atender, quando necessário, o público usuário da política de assistência e ação 

social, solicitando ou promovendo todas atividades que forem da sua competência; 

6. Promover medidas de fortalecimento dos vínculos de afetividade, pertencimento 

e sociabilidade da população do Município; 

7. Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos 

fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações 

necessárias; 

8. Promover a definição com a equipe da dinâmica e dos processos de trabalho a 

serem desenvolvidos na Diretoria; 
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9. Promover a análise com a equipe técnica da adoção de estratégias e ferramentas 

teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; 

10. Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas 

e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do Secretário Municipal de 

Ação Social, sempre que necessário para propagar a política de bem-estar social 

no território municipal; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE APOIO AOS GRUPOS DE IDOSOS E MÃES 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as atividades, programas, projetos afetos aos Grupo de Idosos e Grupo 

de Mães no território do Município; 

2. Estabelecer e propor ao Diretor de Assistência Social, bem como ao Secretário 

de Ação Social políticas públicas no que refere à proteção especial a ser dispensada 

aos Grupo de Idosos e Grupo de Mães do Município; 

3. Promover a cooperação técnica entre os órgãos do Poder Público e entidades 

privadas, a fim de assegurar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos 

Grupo de Idosos e Grupo de Mães do Município; 

4. Fortalecer a rede de atendimento de instituições que atendam idosos em situação 

de abrigamento, por meio de convênios, quando necessário; 

5. Organizar campanhas que fomentem a inclusão social das mães e idosos do 

Município; 

6. Coordenar a divulgação de eventos sociais, educacionais, esportivas e culturais 

referentes aos Grupo de Idosos e Grupo de Mães do Município; 

7. Promover a realização de estudos, de pesquisas, a fim de se formar um banco 

de dados e de debates sobre a situação da população de idosos e mães no 

Município; 

8. Prestar assessoramento em assuntos de sua competência ao Diretor de 

Assistência Social; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DO CRAS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a execução e o monitoramento do PAIF (Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família) e outros serviços, programas e projetos sócio 

assistenciais de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social; 

2. Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; 
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3. Prevenir as situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo 

vínculos familiares e comunitários de modo a garantir os direitos constitucionais; 

4. Registrar as informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços 

e benefícios atinentes à sua competência;  

5. Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para 

garantir a efetivação da referência e contrarreferência;  

6. Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a 

participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços 

ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;  

7. Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, 

acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; 

8. Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da 

rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de 

proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS;  

9. Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios 

socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;  

10. Estabelecer, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-

metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência;  

11. Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e 

impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;  

12. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede 

socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta 

rede;  

13. Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais 

existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro);  

14. Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar 

o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais 

referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação, 

Emprego e Renda; 

15. Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS;  

16. Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência do CRAS e 

informar ao Secretário Municipal de Ação Social; 

17. Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do 

CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria Municipal de Ação Social; 

18. Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria Municipal 

de Ação Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos 

serviços a serem prestados;  

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE APOIO AO CRAS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 
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ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do 

CRAS, em especial no que se refere às questões administrativas; 

2. Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação 

do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; 

3. Recepcionar e ofertar informações as famílias usuárias do CRAS; 

4. Realizar a mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência 

e fortalecimento de vínculos, ofertados no CRAS; 

5. Participar das atividades de capacitação da equipe de referência do CRAS; 

6. Estabelecer programas que possibilitem a melhoria da qualidade de vida da 

população carente; 

7. Coordenar e promover ações que viabilizem a integração e a assistência social 

das comunidades locais do Município; 

8. Gerenciar as ações voltadas para a superação dos problemas emergenciais 

enfrentados pela população carente do Município; 

9. Articular-se com outros órgãos municipais com intuito de incluir nas demais 

políticas públicas os destinatários das atividades de ação social do Município;  

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE APOIO E OPERAÇÕES DO CADÚNICO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a execução das atividades relativas à identificação das famílias de 

baixa renda do Município; 

2. Controlar os cadastros e as atualizações no sistema nacional do CADÚNICO; 

3. Coordenar e organizar as atividades de toda equipe técnica envolvida nas ações 

do CADÚNICO; 

4. Desempenhar, quando autorizado pelo Secretário Municipal de Ação Social, 

defendendo os interesses locais, a função de interlocutor entre o Município e as 

gestões estaduais e federais no que se refere às atividades do CADÚNICO; 

5. Prestar informação em expedientes e processos administrativos quanto às ações 

do CADÚNICO, quando requerido; 

6. Propor ao Diretor do CRAS, bem como ao Secretário Municipal de Ação Social 

modificações que objetivem melhoria nos procedimentos e rotinas administrativas 

do CADÚNICO, no âmbito de sua competência; 

7. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

8. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

9. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal da Educação, a sua representação 

e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular as 
políticas educacionais do Município, relacionadas a da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, incluída a Educação Especial, e Educação de Jovens e Adultos 
fundamentada nos objetivos de desenvolvimento político e social das 
comunidades, e a concretização do processo educacional, de forma democrática e 
participativa, destacando a função social da escola na formação e transformação 
do cidadão, em harmonia com o Conselho Municipal da Educação e no sentido de 
garantir ações que possibilitem melhores condições de acesso e permanência da 
criança e do adolescente na escola; 
3. Conduzir a formulação do Plano Municipal da Educação, em articulação com os 

órgãos integrantes do sistema de ensino municipal e com segmentos 

representativos da sociedade e da comunidade escolar; 

4. Promover a integração das ações do Município visando à erradicação do 

analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais 

da educação; 

5. Administrar e executar as atividades da Educação Especial, Infantil e 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Atividades Inclusivas), por 

intermédio da Rede Municipal de Ensino; 

6. Planejar e operacionalizar a execução das atividades pedagógicas de ensino, 

compreendendo a pesquisa didático-pedagógica, cultural, e histórica, voltada para 

o desenvolvimento do ensino municipal; 

7. Acompanhar os indicadores de desempenho para o sistema educacional; 

8. Administrar o sistema escolar de ensino, compreendendo a documentação do 

sistema ensino, a documentação escolar, a assistência ao educando e a 

coordenação da educação como um todo; 

9. Buscar medidas visando atender as necessidades da população em relação às 

vagas nos Centros da Educação Infantil - CEI`s; 

10. Garantir o acesso e a permanência dos alunos nas unidades da Educação 

Municipal; 

11. Formular e implementar a Proposta Curricular; 

12. Gerenciar os recursos destinados à educação, por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

– FUNDEB, tendo como referência a Política Municipal da Educação e os Planos 

Nacional e Municipal da Educação; 

13. Diagnosticar de modo permanente, quantitativo e qualitativo, as características 

e qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação das unidades 

escolares e sua compatibilidade com as demandas identificadas; 
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14. Coordenar, supervisionar e controlar as ações do Município, relativas ao 

cumprimento das determinações constitucionais referentes à Educação, visando à 

preservação dos valores regionais e locais; 

15. Estabelecer políticas e diretrizes para a expansão de novas estruturas físicas, 

reformas e manutenção das escolas da rede pública municipal; 

16. Intermediar acordos de cooperação e convênios com instituições para o 

desenvolvimento de projetos e programas educacionais; 

17. Sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de 

estudantes, escolas, profissionais do magistério, de construção e reforma de 

prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação; 

18. Coordenar as ações da educação de modo a garantir a unidade da rede, tanto 

nos aspectos pedagógicos quanto administrativos; 

19. Normatizar, supervisionar, orientar, controlar e formular políticas de gestão de 

pessoal do Magistério Público Municipal, de forma articulada com a Diretoria de 

Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração; 

20. Realizar o acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos financeiros 

de custeio e investimento no sistema e no processo educacional do Município, para 

fins de avaliação e verificação do cumprimento das obrigações constitucionais; 

21. Promover de modo contínuo e incentivar à qualificação e capacitação dos 

profissionais que atuam nos ambientes educacionais do Município. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal da Educação na 

ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal da 

Educação, o processo de planejamento estratégico das ações a serem 

desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal da Educação, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo titular da pasta; 
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2. Assessorar o Secretário Municipal da Educação e o Secretário Adjunto em 

estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível 

estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal da Educação; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal da Educação; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal da Educação; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal da Educação; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação das 

unidades da Secretaria Municipal da Educação e, quando for o caso, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 

PADRÃO:CC-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar e avaliar, as ações administrativas a serem executadas, de modo 

a garantir a efetivação das ações das demais Diretorias que compõe a Secretaria 

Municipal da Educação; 

2. Garantir, com qualidade e eficiência, os recursos físicos, humanos e materiais 

necessários ao pleno funcionamento das Unidades Escolares e da Secretaria 

Municipal da Educação; 

3. Coordenar, acompanhar e promover a execução das atividades relativas à 

administração na Secretaria Municipal da Educação quanto a área de recursos 

humanos, material, almoxarifado, segurança, limpeza e arquivo; 

4. Estabelecer metodologias para a realização dos atos de movimentação e 

progressão funcional do pessoal docente e técnico-administrativo, considerando o 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e o Plano de Cargos e Remunerações 

do Magistério; 

5. Suprir a demanda dos Recursos Humanos necessários ao desenvolvimento das 

atividades didático-pedagógicas e administrativas nas Unidades Escolares da Rede 
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Municipal de Ensino, através da realização de Processos Seletivos e Concursos de 

Ingresso para o Magistério; 

6. Responsabilizar-se pela supervisão e acompanhamento de todos os editais 

lançados pela Secretaria Municipal da Educação; 

7. Sugerir e promover, quando necessário, alterações na legislação municipal 

visando adequar-se às necessidades; 

8. Controlar em conjunto com a Subdiretoria de Gestão de Recursos Humanos a 

frequência dos servidores; 

9. Subsidiar as diretorias pedagógicas, na política de capacitação dos Recursos 

Humanos de todos os segmentos e unidades da Secretaria; 

10. Administrar, controlar e capacitar as auxiliares de serviços internos das 

Unidades Escolares; 

11. Orientar e dirigir as atribuições de controle e preservação do acervo do arquivo 

de autos e documentos administrativos da Secretaria Municipal da Educação; 

12. Dirigir todas as demandas relacionadas ao controle de protocolos, despacho e 

andamento de processos, otimizando respostas e retornos às demais Secretarias 

Municipais e unidade da Administração Municipal; 

13. Coordenar o trabalho de seleção e preparação de material dos conjuntos 

documentais da Secretaria Municipal da Educação a serem eliminados, deixando-

os disponíveis para eventuais verificações; 

14. Coordenar a incineração de documentos Secretaria Municipal da Educação, na 

forma em que a legislação estabelecer; 

15.Planejar a distribuição dos materiais prioritários e indispensáveis ao 

funcionamento da Secretaria Municipal da Educação e das unidades escolares; 

16. Realizar a organização, acompanhamento, encaminhamento e disponibilidade 

de informações financeiras e administrativas referentes aos servidores públicos 

vinculados à Secretaria Municipal da Educação; 

17. Gerir, em conjunto com a Diretoria de Gestão da Alimentação Escolar o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; 

18. Gerir, em conjunto com a Diretoria Administrativa das Unidades de Ensino as 

demandas das Instituições; 

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

SUBDIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO 

PADRÃO: CC-5 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Diretor de Administração Geral da Secretaria Municipal da Educação 

nas atividades relacionadas a gestão de Recursos Humanos; 

2. Responder ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração quanto a todos os dados funcionais dos servidores da Secretaria 

Municipal da Educação; 
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3. Coordenar o registro da movimentação de pessoal, com o registro de admissão 

ou demissão e demais anotações funcionais pertinentes, e realizar enquadramento, 

reenquadramento, progressão funcional, transferência e demais atos pertinentes à 

vida funcional do servidor, procedendo a supervisão do respectivo registro; 

4. Apoiar a elaboração de relatórios e bases de dados dos servidores da Secretaria 

Municipal da Educação para cumprimento de obrigações trabalhistas, tributárias, 

orçamentárias e financeiras; 

5. Dirigir todas as atividades relativas à confecção de atos administrativos em geral, 

vinculados ou discricionários, relativos aos servidores da Secretaria Municipal da 

Educação, com o acompanhamento de suas publicações; 

6. Apoiar as comissões para concurso público no preenchimento das vagas dos 

cargos de servidores efetivos e temporários da Secretaria Municipal da Educação;  

7. Supervisionar as políticas e ações de Saúde Ocupacional e os procedimentos de 

readaptação funcional dos servidores da Secretaria Municipal da Educação; 

8. Definir e aplicar as diretrizes e critérios referentes à lotação e ao remanejamento 

de recursos humanos necessários ao desenvolvimento da melhor gestão da 

Secretaria Municipal da Educação; 

9. Acompanhar a organização da escala de férias e implementação de períodos 

aquisitivos dos servidores da Secretaria Municipal da Educação; 

10. Auxiliar, quando necessário, a tramitação de processos de servidores da 

Secretaria Municipal da Educação, relativos a promoções funcionais, licenças, 

afastamentos, requerimentos diversos, readaptações, retorno às funções, 

aposentadorias, entre outros; 

11. Controlar e acompanhar os processos de licença-prêmio, licença para 

tratamento de saúde e outras licenças remuneradas, e a licença sem vencimentos; 

12. Coordenar e acompanhar os procedimentos referentes à Avaliação de 

Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório; 

13. Participar de estudos e levantamentos visando a detectar a existência de 

servidores da Secretaria Municipal da Educação com distúrbios físicos e/ou 

emocionais que inviabilizem o exercício da função, procedendo ao encaminhamento 

destes à Gerência de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Administração; 

14. Realizar o fornecimento de informações relativas à vida funcional aos servidores 

da Secretaria Municipal da Educação e orientá-los quanto às normas e 

procedimentos relativos à carreira, aos benefícios, aos direitos e aos deveres; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO 
CONTINUADA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar os processos afetos à folha de pagamento, nas suas diversas 

etapas; 
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2. Controlar os eventos funcionais que influenciam na geração da folha de 

pagamento; 

3. Processar os eventos funcionais dos servidores que impactam na geração da 

folha de pagamentos; 

4. Controlar os empréstimos consignados dos servidores municipais da Secretaria 

Municipal da Educação; 

5. Cadastrar e monitorar os descontos efetuados por força de lei, determinação 

judicial ou a favor da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta; 

6. Coordenar o fechamento da folha de pagamento dos servidores da Secretaria 

Municipal da Educação; 

7. Supervisionar e promover a gestão das pensões alimentícias em cumprimento de 

determinação judicial; 

8. Controlar os eventos financeiros que influenciam na geração da folha de 

pagamento dos servidores da Secretaria Municipal da Educação; 

9. Subsidiar a defesa dos processos e executar os cumprimentos das ações 

judiciais, com repercussão na folha de pagamento; 

10. Gerir as informações da base de dados da folha de pagamento dos servidores 

da Administração Pública Municipal Direta, com a finalidade de promover a 

transparência; 

11. Promover mecanismos de análise de conformidade e aperfeiçoamento dos 

produtos da folha de pagamento; 

12. Supervisionar a documentação funcional e financeira de servidores à disposição 

de/para outras instituições; 

13. Controlar o pagamento do Auxílio-Alimentação; 

14. Verificar os processos de pagamento de diferenças e recolhimentos; 

15. Controlar a prestação de contas nos sistemas específicos; 

16. Assegurar a alimentação dos Portais de Transparência em relação aos 

servidores da Secretaria Municipal de Educação; 

17. Coordenar, superintender e executar as atividades de planejamento do 

desenvolvimento de competências funcionais, suprindo as necessidades da 

Secretaria Municipal da Educação; 

18. Identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias para a 

execução das atividades de um cargo/função na Secretaria Municipal da Educação; 

19. Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, 

qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores da Secretaria Municipal 

da Educação; 

20. Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, seminários, oficinas 

e eventos congêneres, de interesse institucional e para capacitação e 

aperfeiçoamento dos servidores da Secretaria Municipal da Educação; 

21. Elaborar e acompanhar a execução de programas de treinamento e 

desenvolvimento (cursos, seminários, palestras, workshops, cursos de 

ingresso/integração de novos servidores, grupos operativos, entre outras 

atividades) dos servidores da Secretaria Municipal da Educação, visando a 

otimização e a retenção dos recursos humanos; 
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22. Elaborar planejamento anual para o treinamento e desenvolvimento dos 

servidores da Secretaria Municipal da Educação, com base no levantamento de 

necessidades e no planejamento estratégico; 

23. Realizar pesquisas visando a construção e ampliação do conhecimento teórico 

e aplicado na área de treinamento e desenvolvimento dos servidores da Secretaria 

Municipal da Educação;  

24. Articular e planejar a formação continuada, presencial e a distância, para os 

profissionais da Rede Municipal de Educação, a partir de eixos comuns entre as 

Diretorias da Secretaria Municipal da Educação; 

25. Acompanhar e articular as ações do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR); 

26. Coordenar, após análise e autorização do Secretário Municipal da Educação, a 

contratação e pagamento de consultores, palestrantes, conferencistas e demais 

profissionais envolvidos na formação continuada dos profissionais do magistério 

municipal; 

27. Autuar, analisar e opinar nos pedidos de bolsas de estudos e auxílios 

financeiros, para a realização de atividades de aprimoramento profissional, 

formulados por servidores da Secretaria, com posterior encaminhamento ao 

Secretário Municipal da Educação;  

28. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

29. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

30. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ALMOXARIFADO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar o recebimento, conferência, armazenamento, conservação, separação 

e distribuição/entrega do material de consumo, assim como bens permanentes, da 

Secretaria Municipal da Educação, de acordo com a sua finalidade, observando a 

dinâmica do Calendário Educacional; 

2. Realizar o levantamento da demanda de bens de consumo e permanentes da 

Secretaria Municipal da Educação, a fim de planejar, juntamente com o Diretor 

Administrativo das Unidades de Ensino, as futuras aquisições; 

3. Analisar a qualidade dos materiais e equipamentos a serem recebidos, 

observando o parecer técnico (amostras) aprovado no ato da compra, conferindo as 

entregas de acordo com a nota fiscal e nota de empenho; 

4. Responsabilizar-se pelo controle de entradas e saídas de materiais, permanentes 

e de consumo, doados e adquiridos pela Secretaria Municipal da Educação, 

mantendo registro destes em sistema próprio bem como pela emissão de relatório 

contábil/financeiro para fechamento do inventário; 

5. Coordenar os serviços de recebimento e inspeção dos materiais e/ou 

equipamentos da Secretaria Municipal da Educação examinando a documentação 

que os acompanha, a fim de evitar falhas na remessa, conferindo qualitativa e 
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quantitativamente, procedendo à devolução quando eles não estiverem de acordo 

com as especificações solicitadas; 

6. Coordenar a organização dos materiais de consumo, assim como bens 

permanentes, da Secretaria Municipal da Educação delegando tarefas e criando 

estratégias de organização; 

7. Definir, juntamente com as unidades usuárias da Secretaria Municipal da 

Educação, os itens a serem mantidos em estoque, estabelecendo níveis de 

segurança e lotes de reposição, submetendo-os à apreciação e aprovação do 

Secretário Municipal da Educação; 

8. Fazer projeção dos materiais e produtos necessários para o pleno 

desenvolvimento dos trabalhos afetos à Secretaria Municipal da Educação;  

9. Manter atualizado o Catálogo de Materiais, preocupando-se com a padronização, 

especificação e codificação de todos os itens de estoque, facilitando a requisição 

pela Diretoria de Licitações, Contratos e Compras da Secretaria Municipal da 

Administração;  

10. Coordenar a realização de inventários físicos, periódicos, de materiais em 

almoxarifado, com preparação especial para itens perecíveis, remetendo relatórios 

à Diretoria de Licitações, Contratos e Compras das Secretaria Municipal da 

Administração; 

11. Desenvolver estudos e propor alienação de itens em estoques considerados 

obsoletos ou inservíveis;  

12. Registrar as entradas e saídas de material de consumo e permanente, 

transmitindo à Diretoria de Patrimônio os dados técnicos e financeiros relativos aos 

bens permanentes;  

13. Manter devidamente ordenados os materiais estocados e promover a 

manutenção do ambiente da unidade do Almoxarifado da Secretaria Municipal da 

Educação em condições adequadas à boa conservação do material armazenado; 

14. Coordenar e viabilizar o transporte dos materiais, com segurança, em todas as 

instituições educacionais, unidades técnico-administrativas e pedagógicas, 

vinculadas à Secretaria Municipal da Educação, conforme cronograma e 

memorandos autorizados pelo Diretor Administrativo das Unidades de Ensino; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE PATRIMÔNIO DA EDUCAÇÃO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e controlar o levantamento patrimonial, mantendo seu cadastro e 

tombamento atualizado, de acordo com as normas técnicas estabelecidas, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Administração, em todas as instituições 

educacionais, unidades técnico-administrativas e pedagógicas, vinculadas à 

Secretaria Municipal da Educação; 
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2. Realizar periodicamente o inventário dos bens patrimoniais da Secretaria 

Municipal da Educação, sob a guarda de cada uma das unidades técnico-

administrativas e pedagógicas e, nos casos da falta de algum bem, adotar as 

providências cabíveis para o responsável recompor o patrimônio; 

3. Emitir relatório com o resultado do Inventário para conhecimento do Secretário 

Municipal da Educação e para os ajustes contábeis necessários; 

4. Receber da unidade competente, cópia da Nota de Empenho e da Nota Fiscal do 

bem de natureza permanente adquirido para o devido registro no patrimônio com as 

informações sobre o valor residual, vida útil e percentual de depreciação; 

5. Receber da unidade competente, cópia da Nota Fiscal com os materiais 

adquiridos para consumo ao longo do tempo para o devido registro no sistema de 

controle de estoque do almoxarifado; 

6. Alimentar tempestivamente com dados e informações à sistema de controle dos 

bens patrimoniais do Município, sob a orientação das unidades da Secretaria 

Municipal de Administração, emitindo relatórios para conferência com os registros 

contábeis; 

7. Coordenar em conjunto com o Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal da 

Administração, a constituição do processo para cada bem imóvel da Secretaria 

Municipal da Educação com os documentos e informações indicados nas normas 

de Controle Interno e mantê-lo em boa ordem; 

8. Providenciar a reavaliação periódica dos imóveis da Secretaria Municipal da 

Educação e informar a Diretoria de Contabilidade da Secretaria da Fazenda para 

registro contábil; 

9. Verificar periodicamente o estado de cada imóvel da Secretaria Municipal da 

Educação, registrando em relatório as condições encontradas para se for o caso, o 

responsável adotar as providências de limpeza e conservação; 

10. Manter registro analítico individualizado de cada bem móvel da Secretaria 

Municipal da Educação, com indicação completa das suas características e dos 

responsáveis pela sua guarda e administração, conforme disposto nas normas de 

Controle Interno; 

11. Exercer o controle do toda e qualquer movimentação dos bens da Secretaria 

Municipal da Educação relacionada à alteração da responsabilidade pela sua 

guarda; 

12. Recepcionar as comunicações feitas pelos responsáveis pela sua guarda em 

relação ao extravio, alterações nas características do bem da Secretaria Municipal 

da Educação, extravio da placa de identificação, saída para outra unidade e adotar 

as providências cabíveis para manter o cadastro atualizado; 

13. Orientar os responsáveis pela guarda do bem da Secretaria Municipal da 

Educação quanto ao uso adequado e cuidados com a manutenção preventiva e 

corretiva; 

14. Adotar as medidas necessárias para a manutenção preventiva e corretiva dos 

bens da Secretaria Municipal da Educação quando solicitado pelo responsável pela 

sua guarda; 
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15. Manter o cadastro de bens da Secretaria Municipal da Educação atualizado com 

informações individuais sobre o valor residual, vida útil e depreciação, amortização 

ou exaustão; 

16. Apurar em relatório o valor a ser depreciado, amortizado ou exaurido para 

encaminhamento à Diretoria de Contabilidade da Secretaria da Fazenda, conformo 

disposto nas normas de Controle Interno; 

17. Revisar periodicamente o valor residual e a vida útil econômica dos bens da 

Secretaria Municipal da Educação sujeitos a depreciação, amortização e exaustão, 

conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

18. Acompanhar o recolhimento dos bens da Secretaria Municipal da Educação 

considerados inservíveis por comissão especialmente designada para este, bem 

como o seu descarte, seja por alienação, doação ou reciclagem, providenciando a 

baixa no cadastro e tombamento destes; 

19. Controlar a transferência de mobiliário entre as instituições educacionais, 

unidades técnico-administrativas e pedagógicas vinculadas à Secretaria Municipal 

da Educação; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DA EDUCAÇÃO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar os serviços de manutenção e reparo dos bens móveis nas Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino; 

2. Coordenar a implantação e atualização do Manual de Normas de Utilização dos 

Bens Móveis da Secretaria Municipal da Educação; 

3. Gerenciar as equipes responsáveis pela conservação e manutenção de bens 

móveis da Secretaria Municipal da Educação; 

4. Coordenar a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção e reparo dos bens móveis da Secretaria 

Municipal da Educação; 

5. Definir os cronogramas de execução das tarefas da equipe de manutenção e 

reparo dos bens móveis da Secretaria Municipal da Educação e supervisionar o seu 

cumprimento; 

6. Realizar o registro do desaparecimento ou avarias nos bens móveis da Secretaria 

e submeter ao conhecimento do Secretário Municipal da Educação; 

7. Propor alternativas que viabilizem a recuperação dos bens móveis da Secretaria 

Municipal da Educação, com a análise de seus custos, apresentando estudos e 

programas visando o aprimoramento das atividades; 

8. Apoiar o Diretor de Patrimônio nos processos de destinação dos bens móveis da 

Secretaria Municipal da Educação considerados inservíveis, perdidos ou 

extraviados; 
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9. Promover a elaboração de relatórios estatísticos dos serviços de recuperação e 

manutenção dos bens móveis da Secretaria Municipal da Educação; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e coordenar a execução dos serviços referentes à estrutura física 

(construções, ampliações e reformas), das instituições educacionais, unidades 

técnico-administrativas e pedagógicas, vinculadas à Secretaria Municipal da 

Educação, de acordo com as necessidades apontadas no relatório de prioridades 

elaborado pela Diretoria de Administração Geral da Secretaria; 

2. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos de reforma e manutenção das 

unidades educativas instituições educacionais, unidades técnico-administrativas e 

pedagógicas, vinculadas à Secretaria Municipal da Educação; 

3. Apoiar o planejamento dos investimentos na estrutura física das unidades 

educativas instituições educacionais, unidades técnico-administrativas e 

pedagógicas, vinculadas à Secretaria Municipal da Educação; 

4. Coordenar os procedimentos de aquisição de materiais para execução de 

(construções, ampliações e reformas), das instituições educacionais, unidades 

técnico-administrativas e pedagógicas, vinculadas à Secretaria Municipal da 

Educação; 

5. Chefiar as equipes de trabalho na realização das atividades dentro das diversas 

áreas da manutenção (encanamento, alvenaria, pintura, jardinagem, 

marcenaria/carpintaria, serralheria, solda, eletricidade), das instituições 

educacionais, unidades técnico-administrativas e pedagógicas, vinculadas à 

Secretaria Municipal da Educação; 

6. Coordenar a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção;  

7. Definir os cronogramas de execução das tarefas e supervisionar o seu 

cumprimento; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar as equipes de trabalho na realização das atividades dentro das 

diversas áreas da manutenção (encanamento, alvenaria, pintura, jardinagem, 

marcenaria/carpintaria, serralheria, solda, eletricidade), das instituições 

educacionais, unidades técnico-administrativas e pedagógicas, vinculadas à 

Secretaria Municipal da Educação, para elaboração de relatório das atividades; 
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2. Acompanhar o recebimento, conferência, armazenamento, conservação, 

separação e distribuição/entrega do material de consumo, assim como bens 

permanentes, da Secretaria Municipal da Educação, de acordo com a sua 

finalidade, observando o relatório de prioridades elaborado pela Diretoria de 

Administração Geral da Secretaria; 

3. Realizar o levantamento da demanda dos materiais de consumo e permanentes 

para execuções da manutenção da Secretaria Municipal da Educação, a fim de 

planejar, junto com o Diretor de Manutenção de Prédios Escolares, as futuras 

aquisições; 

4. Garantir a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção;  

5. Acompanhar os cronogramas de execução das tarefas e o seu cumprimento; 

6. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

7. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

8. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, organizar, coordenar e orientar todas as atividades de gestão, 

administração, operação e manutenção do transporte escolar; 

2. Promover os meios necessários para o regular funcionamento do transporte 

escolar, nos termos da lei; 

3. Coordenar os trabalhos da equipe de servidores que operam o transporte escolar, 

para o oferecer transporte com qualidade, supervisionando o cumprimento das 

normas regulamentares da atividade, em especial as contidas no Código Nacional 

de Trânsito; 

4. Avaliar, diariamente, em conjunto com o Gerente de Rota do Transporte Escolar, 

os serviços de transporte utilizando-se de relatórios de movimentação diária, 

devidamente roteirizados e assinados pelos responsáveis; 

5. Coordenar o contínuo oferecimento de treinamento e capacitação para os 

Motoristas e Monitores de Transporte Escolar; 

6. Elaborar o regulamento para alunos usuários do transporte escolar; 

7. Estabelecer procedimentos para o habitual e permanente monitoramento e 

controle da quilometragem diária dos veículos do transporte escolar, próprios ou 

terceirizados; 

8. Realizar periodicamente reuniões com os condutores dos veículos e alunos que 

utilizam o transporte escolar; 

9. Atender a pais de alunos, diretores das unidades de ensino e professores das 

unidades escolares sobre questões relacionadas ao transporte escolar; 

10. Coordenar os trabalhos de manutenção dos veículos, observando a 

necessidade de troca de peças quando necessário; 

11. Promover a orientação dos Motoristas para a realização de inspeção diária nos 

veículos sob sua responsabilidade; 
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12. Acompanhar e fiscalizar todos os serviços de conserto e manutenção a serem 

realizados nos veículos de transporte escolar, promovendo inspeções periódicas 

obrigatórias; 

13. Informar, de imediato, ao Secretário Municipal da Educação a ocorrência de 

irregularidades e infrações causadas por Motoristas, bem como os acidentes com 

veículos sob a responsabilidade da Secretaria, solicitando a implantação do 

processo administrativo pertinente; 

14. Promover a elaboração de planilhas físico-financeiras de consumo de 

combustível, peças e reparos executados mensalmente nos veículos de transporte 

escolar, para análise do Secretário Municipal da Educação; 

15. Autorizar o uso de veículos oficiais em trabalhos e horários excepcionais da 

Secretário Municipal da Educação; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o planejamento das rotas do transporte escolar, atendendo a clientela 

escolar prevista, promovendo sua reestruturação anual ou pela ocorrência de 

eventos extraordinários; 

2. Gerenciar as solicitações e demandas da Secretaria Municipal da Educação para 

a abertura de licitações pertinentes a manutenção de veículos ou compra, 

respeitando as dotações orçamentárias previstas para este fim, juntamente com o 

Diretor de Transporte Escolar e a Diretoria de Administração Geral da Secretaria; 

3. Organizar a escala de serviço dos servidores sob o seu comando que executam 

as rotas do transporte escolar, promovendo se necessárias substituições e 

atribuindo-lhes funções e trajetos a serem cumpridos a serviço exclusivo da 

Secretaria Municipal da Educação; 

4. Fiscalizar o devido preenchimento dos diários de bordo pelos Motoristas que 

executam as atividades do transporte escolar, observada a regulamentação 

municipal; 

5. Orientar na realização de levantamentos dos acidentes de trânsito com os 

veículos do Transporte Escolar, verificando as causas das ocorrências; 

6. Providenciar veículos sempre que solicitados, e possível, para atendimento de 

atividades desenvolvidas na rede escolar que envolva a necessidade de Transporte 

Escolar, seguindo critérios legais e específicos para este procedimento; 

7. Acompanhar os controles dos registros de assiduidade e pontualidade dos 

servidores do Transporte Escolar, remetendo-os à Gerência de Gestão da Folha de 

Pagamento e Capacitação da Secretaria Municipal da Educação; 

8. Orientar sobre o cumprimento das normas referente à segurança de trabalho e 

prevenção de acidentes; 
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9. Assessorar o Diretor de Transporte Escolar na realização periódica de serviços 

de inspeções obrigatórias do transporte escolar; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar, administrar, monitorar e avaliar as políticas públicas de 

alimentação escolar; 

2. Dirigir e responsabilizar-se pela execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) no âmbito da Rede Municipal de Ensino, para assegurar 

alimentação saudável a clientela escolar;  

3. Planejar, orientar, acompanhar, avaliar e controlar a alimentação escolar de 

acordo com as necessidades nutricionais, garantindo uma alimentação saudável, 

em quantidade e qualidade suficientes a todos os alunos atendidos pelo PNAE; 

4. Estabelecer normas e orientações para a promoção da educação alimentar e 

nutricional, com o intuito de desenvolver hábitos alimentares saudáveis na clientela 

escolar atendida pelo PNAE; 

5. Supervisionar a elaboração, acompanhamento, avaliação e controle dos 

cardápios de acordo com especificações técnicas do PNAE em conjunto com as 

Merendeiras, Diretores e Equipe Pedagógica e Nutricionistas; 

6. Planejar, acompanhar e supervisionar a compra, a entrega, a armazenagem e a 

qualidade dos alimentos, seu preparo e a distribuição das refeições aos escolares; 

7. Assessorar e dar suporte às atividades do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;  

8. Orientar e capacitar os responsáveis pela alimentação escolar quanto às 

diretrizes, os objetivos e as ações na execução do programa; 

9. Elaborar, implantar, implementar e acompanhar os projetos relacionados à 

alimentação escolar; 

10. Implementar a oferta de alimentação escolar com alimentos adquiridos da 

agricultura familiar, em conformidade com a legislação;  

11. Acompanhar o processo licitatório que visa a compra e distribuição de alimentos, 

realizando a análise de amostras e acompanhar a execução dos contratos; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a verificação da qualidade dos alimentos entregues; 

2. Controlar o estoque e ficha de previsão de alimentos; 
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3. Realizar o acompanhamento da refeição das crianças, diagnosticando aceitação 

e sobras, promovendo relatórios de análise a serem submetidos à avaliação do 

Diretor de Gestão da Alimentação Escolar e do Quadro Funcional de Nutricionistas; 

4. Promover a constante orientação e capacitação das Merendeiras e Auxiliares de 

Serviços Gerais sobre o exercício da função; 

5. Realizar para a Diretoria de Licitação, Contratos e Compras: 

a) a especificação dos gêneros alimentícios a serem adquiridos; 

b) a especificação dos utensílios e equipamentos de cozinha a serem adquiridos; 

6. Implantar e acompanhar projetos relacionados à alimentação escolar; 

7. Fiscalizar e orientar o controle de estoque dos depósitos de alimentos nas 

unidades educativas; 

8. Coordenar a elaboração per capita da alimentação escolar de acordo com a faixa 

etária dos alunos; 

9. Coordenar o levantamento mensal do número de refeições servidas para análise 

dos custos envolvidos com a execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) no âmbito da Rede Municipal de Ensino; 

10. Realizar testes de aceitabilidade das refeições inseridas nos cardápios, para 

avaliar a aceitação dos alunos; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE TECNOLOGIA E MÍDIA ESCOLAR 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, promover, planejar e coordenar ações visando a implementação de 

programas e projetos educacionais de recepção e produção de tecnologias e 

diversas mídias; 

2. Promover o cumprimento das políticas de Governo no campo da tecnologia de 

informação e comunicação no contexto escolar; 

3. Acompanhar as pesquisas a serem realizadas pelos educadores da Rede 

Municipal de Ensino, no que se refere a tecnologias e mídias; 

4. Promover estudos para identificação das necessidades educacionais, visando o 

desenvolvimento da produção e disseminação de programas de educação à 

distância para todos os níveis de ensino; 

5. Assessorar e coordenar o processo de formação em serviço dos profissionais da 

educação no que se refere à tecnologia de comunicação digital; 

6. Assessorar as Unidades Escolares e os profissionais da educação da Rede 

Municipal de Ensino nas questões referentes à tecnologia de comunicação digital; 

7. Realizar formação continuada, assessorar e sensibilizar os educadores da Rede 

Municipal de Ensino, para o uso e a produção de textos midiáticos, na convergência 

com a tecnologia de comunicação digital; 
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8. Assessorar a organização e a formação continuada (cursos, palestras, oficinas e 

encontros) para os Educadores da Rede Municipal de Ensino em ambientes virtuais 

de aprendizagem; 

9. Acompanhar os projetos desenvolvidos nas Unidades Escolares no que concerne 

às tecnologias de informação e comunicação e planejar a aquisição de material 

permanente, equipamentos e mobiliários, em sua área de atuação; 

10. Estabelecer parcerias com Entidades, Instituições Oficiais e/ou Particulares e 

profissionais especializados em Mídia - Educação; 

11. Auxiliar e orientar a utilização dos diversos recursos tecnológicos, suas 

versatilidades, funcionalidades e aplicabilidades didáticas visando contribuir com a 

compreensão e o desenvolvimento de capacidades cognitivas relativas ao conteúdo 

a ser trabalhado; 

12. Orientar os profissionais das unidades escolares e da Secretaria Municipal da 

Educação quanto ao uso e manuseio de equipamentos tecnológicos disponíveis, 

tais como notebooks, impressoras, desktops, televisores, tablets, microfones, 

estabilizadores, projetores, entre outros; 

13. Apoiar na pesquisa, escolha e compra de equipamentos tecnológicos e recursos 

digitais, observando as especificações e necessidades das Unidades Escolares, 

juntamente com o Diretor Administrativo das Unidades de Ensino; 

14. Orientar e dar suporte para toda equipe escolar navegar e utilizar de forma 

adequada o Sistema de Gestão Escolar; 

15. Promover o monitoramento da execução dos serviços de internet das empresas 

terceirizadas; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE TECNOLOGIA ESCOLAR 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar programas e projetos de demonstração e experimentação em 

tecnologias educacionais; 

2. Supervisionar a utilização e integração das tecnologias educacionais no processo 

ensino-aprendizagem na Rede Municipal de Ensino; 

3. Desenvolver ações de sensibilização da comunidade escolar, palestras, visitas, 

seminários, instrumentos de consulta para sua inclusão no programa de tecnologia 

educacional; 

4. Coordenar programas de formação em tecnologias educacionais dos 

profissionais em educação municipal, em parceria com outras instituições públicas 

e privadas; 

5. Acompanhar os programas executados em parceria com o Ministério da 

Educação e Cultura envolvendo as tecnologias educacionais; 

6. Promover a integração dos recursos virtuais no processo de ensino-

aprendizagem por meio de plataformas de aprendizagem; 
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7. Articular o trabalho de formação continuada em tecnologia educacional, por área 

de conhecimento, embasada nas orientações curriculares; 

8. Fomentar a utilização dos recursos da Educação a Distância – EaD on-line e off-

line, em consonância com as diretrizes nacionais do Programa de Inovação 

Educação Conectada (PIEC), para realizar as ações utilizando as tecnologias 

educacionais; 

9. Realizar assessoramento técnico e pedagógico às atividades com tecnologias 

interativas nas Unidades Escolares; 

10. Coordenar e promover capacitação e democratização do acesso público gratuito 

às tecnologias da informação e comunicação; 

11. Incentivar e orientar o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas que busquem 

a criação de novas formas de uso do computador, como recurso pedagógico auxiliar 

no processo de ensino-aprendizagem; 

12. Organizar e acompanhar a entrega de equipamentos e materiais enviados pelo 

MEC/PROINFO; 

13. Promover a reformulação/atualização contínua dos equipamentos de tecnologia 

das unidades escolares; 

14. Coordenar a identificação das necessidades de manutenção de equipamentos 

nas Unidades Escolares; 

15. Coordenar a implantação de Salas e Laboratórios de Informática na Rede 

Municipal de Ensino; 

14. Promover a realização de oficinas de ambientação Linux e WINDOWS para os 

educadores da Rede Municipal de Ensino; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS FEDERAIS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir as ações da Secretaria Municipal da Educação para a captação de 

recursos e promoção de convênios junto à União Federal e os órgãos de 

financiamento público nacionais e internacionais; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Educação na apresentação de projetos de 

captação de recursos na esfera nacional; 

3. Promover a orientação aos Diretores quanto aos gastos dos programas do FNDE 

- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e prestação de contas das 

verbas destinadas à Rede Municipal de Ensino;  

4. Coordenar o recebimento e gastos dos recursos financeiros transferidos pelo 

Governo Federal, dos programas PDDE-EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO 

CONECTADA e EDUCAÇÃO EMERGENCIAL; 

5. Responsabilizar-se pela prestação de contas no SISTEMA SIGPC; 

6. Orientar e apoiar os gestores escolares quanto à utilização dos sistemas do 

Governo Federal (PDDE- INTERATIVO, PDDE-WEB e SISTEMA PRESENÇA);  



 

227 

7. Coordenar e acompanhar a utilização dos recursos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE); 

8. Coordenar e acompanhar a utilização dos recursos do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); 

9. Coordenar e acompanhar as informações atualizadas sobre as receitas públicas 

e os correspondentes recursos vinculados à Educação para subsidiar a definição e 

a implementação de políticas de financiamento orientadas para a promoção da 

inclusão educacional, da igualdade de oportunidades, da equidade, da efetividade 

e da qualidade do ensino público; 

10. Coordenar e acompanhar a alimentação de dados para o Ministério da 

Educação e Cultura elaborar o orçamento adequado às necessidades de cada 

região e ainda desenvolver ações para a melhoria do ensino. 

11. Coordenar a prestação de informações para o sistema Plano de Ações 

Articuladas – PAR, promovendo diagnósticos para o planejamento de políticas 

educacionais no Município; 

12. Efetuar consultas aos órgãos públicos federais para fins de apresentação de 

projetos de captação de recursos para obras e serviços de interesse da Secretaria 

Municipal da Educação; 

13. Articular-se com os demais órgãos públicos municipais para a confecção de 

projetos de captação de recursos; 

14. Assessorar o Secretário Municipal da Educação na promoção, execução e 

fiscalização dos convênios, subvenções e auxílios concedidos para o Município 

aplicar nas políticas de educação; 

15. Acompanhar os convênios, ajustes, contratos, aditamentos, rescisões ou 

distratos, denúncias, protocolo de intenções e similares, em sua área de atuação; 

16. Administrar a prestação de contas de convênios firmados pelo Município com 

Governo Federal em sua área de atuação; 

17. Acompanhar a execução dos acordos, bem como fiscalizar a correta aplicação 

dos recursos, conforme o seu objeto, não admitindo qualquer desvio de finalidade; 

18. Providenciar, tempestivamente e na forma da legislação pertinente, as 

prestações de contas referentes aos acordos firmados; 

19. Informar ao Secretário Municipal da Educação a fase de execução do objeto dos 

acordos, tomando toda e qualquer providência oportuna para o seu regular curso; 

20. Exigir e cobrar dos órgãos e/ou de terceiros interessados, o fornecimento de 

todas as informações, papéis, laudos, perícias, memoriais, relatórios e qualquer 

outra espécie documental, necessários a perfeita execução dos acordos, em sua 

área de atuação; 

21.Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS FEDERAIS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Auxiliar o Diretor de Programas e Convênios Federais na elaboração de projetos 

a serem desenvolvidos na Secretaria Municipal da Educação; 

2. Monitorar e acompanhar as atividades dos programas e convênios, em todas as 

suas fases;  

3. Acompanhar o controle e a captação de recursos para a sua execução; 

4. Articular com as demais unidades responsáveis a parte técnica de execução dos 

projetos; 

5. Coordenar a apresentação de dados e informações relevantes, quanto a 

programas e convênios federais com possibilidade de serem desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal da Educação; 

6. Coordenar as informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação ao 

CAE VIRTUAL, atualizando continuamente as informações cadastrais do Conselho 

de Alimentação Escolar - CAE, de seus membros titulares e suplentes; 

7. Coordenar as informações cadastrais prestadas pela Secretaria Municipal da 

Educação ao sistema CACS FUNDEB e a órgãos de controle e da sociedade civil, 

acerca do Conselho do FUNDEB, sua composição e competências;  

8. Acompanhar e auxiliar nas reuniões e demais atividades dos seguintes 

organismos: 

a) Conselho Municipal de Educação; 

b)Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE; 

c)Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social- FUNDEB; 

d) Conselho Escolar; 

9. Operar adequadamente sistemas de informações, utilizados para captação de 

recursos; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS ESCOLARES 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e implementar a comunicação e a divulgação social e de programas 

informativos da Secretaria Municipal da Educação; 

2. Intermediar a relação entre a Secretaria Municipal da Educação e a comunidade 

em geral, pais e alunos através da elaboração de comunicados, informativos, 

convites, anúncios, notícias, e realização de eventos; 

3. Coordenar e acompanhar a criação, a aprovação, a produção e a instalação de 

peças e materiais publicitários de ambientação e de divulgação e de materiais de 

comunicação visual a serem empregados nos eventos da Secretaria Municipal da 

Educação; 

4. Elaborar, acompanhar e coordenar a produção de conteúdo nas plataformas 

digitais da Secretaria Municipal da Educação.  

5. Planejar e elaborar estratégias de comunicação para produzir materiais 

associados à Secretaria Municipal da Educação. 
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6. Realizar a comunicação com a imprensa e jornalistas em articulação conjunta 

com a Secretaria Municipal de Comunicação e Mídias Sociais;  

7. Estabelecer metas e avaliar os resultados de projetos de comunicação 

implantados na Secretaria Municipal da Educação. 

8. Elaborar, em conjunto com o Secretário Municipal de Comunicação e Mídias 

Sociais, o plano de ação e metas e o orçamento para as atividades de comunicação 

da Secretaria Municipal da Educação; 

9. Coordenar a avaliação da percepção da sociedade sobre políticas públicas, 

programas e ações da Secretaria Municipal da Educação; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE COMUNICAÇÃO ESCOLAR 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar a aplicação de pesquisas de opinião pública (pais, alunos, professores e 

demais servidores) para subsidiar o desempenho das atribuições da Secretaria 

Municipal da Educação;  

2. Planejar, coordenar a logística, a produção e execução dos eventos da Secretaria 

Municipal da Educação e das Unidades de Ensino. 

3. Apoiar e acompanhar a produção e divulgação de informações e respostas aos 

órgãos de imprensa, sobre serviços da Secretaria Municipal da Educação que sejam 

de interesse público; 

4. gerir a equipe de trabalho para a execução das atividades de comunicação social 

da Secretaria Municipal da Educação; 

5. Responsabilizar-se pela realização de vistorias dos locais de realização dos 

eventos da Secretaria Municipal da Educação, propondo todas as medidas de 

segurança necessárias para sua implementação; 

6. Produzir textos-base de subsídio às ações do Secretário Municipal da Educação; 

7. Manter-se atualizado quanto às ações de comunicação implementadas pelos 

diversos órgãos e entidades de Administração Municipal Direta e Indireta; 

8. Coordenar o trabalho de clipagem em meios impressos e audiovisuais, das ações 

da Secretário Municipal da Educação, acompanhando os efeitos destas ações na 

comunidade; 

9. Coordenar o trabalho de fotografia e imagens da Secretário Municipal da 

Educação; 

10. Coordenar os programas, projetos e funções de caráter permanente afetos à 

sua área de atuação; 

11. Apoiar a coleta, agrupamento de dados, analise e construção de indicadores e 

informar ao Secretário Municipal da Educação; 

12. Elaborar relatório com informações das atividades de comunicação realizadas 

pela Secretário Municipal da Educação; 
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13. Acompanhar e mediar o relacionamento entre os fornecedores para a realização 

dos eventos pela Secretário Municipal da Educação; 

14. Subsidiar o Secretário Municipal da Educação com informações de interesse 

público que deverão ser trabalhadas junto aos servidores municipais e à população 

da cidade nas campanhas publicitárias que envolvam as políticas de educação do 

Município; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, em conjunto com a Diretoria de Gestão Administrativa Geral da Secretaria 

Municipal da Educação as demandas das Unidades de Ensino; 

2. Planejar e coordenar as necessidades de materiais e serviços necessários a 

manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico; 

3. Coordenar o levantamento das necessidades das Unidades de Ensino para 

aquisições de serviços e produtos, e elaborar as especificações para 

encaminhamento a Secretaria Municipal da Administração. 

4. Coordenar a obtenção de orçamentos de preços, das necessidades apresentadas 

para que sirvam de referência para os processos licitatórios conforme normas do 

Município; 

5. Solicitar junto a Secretaria Municipal da Administração, as necessidades das 

Unidades de Ensino, para que esta possa encaminhar dentro do prazo os processos 

licitatórios e a contratação dos fornecedores; 

6. Manter o cadastro de fornecedores e prestadores de serviços da Secretaria 

Municipal da Educação atualizados; 

7. Controlar o prazo de vigência dos processos licitatórios da Secretaria Municipal 

da Educação;  

8. Acompanhar o controle do prazo de entrega dos produtos ou serviços contratados 

da Secretaria Municipal da Educação, adotando as medidas cabíveis junto a 

Secretaria Municipal da Administração quando nos casos de descumprimento do 

prazo contratual; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar o levantamento da demanda de necessidades das Unidades de Ensino, 

a fim de planejar, junto com o Diretor Administrativo das Unidades de Ensino o 

planejamento das ações; 
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2. Controlar o prazo de entrega dos produtos ou serviços contratados da Secretaria 

Municipal da Educação, mantendo contato com os fornecedores; 

3. Coletar os orçamentos de preços, das necessidades apresentadas para que 

sirvam de referência para os processos licitatórios conforme normas do Município; 

4. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

5. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

6. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar e avaliar, os projetos a serem implantados e as ações a serem 

implementadas na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos (Atividades Inclusivas); 

2. Buscar constantemente, junto com sua equipe, acompanhar as inovações da área 

educacional e a constante melhoria dos indicadores de qualidade; 

3. Organizar, acompanhar e avaliar a execução do processo pedagógico, do 

calendário escolar, dos planos de trabalho e dos planos de estudos; 

4. Planejar, orientar, acompanhar e avaliar o processo de implementação dos 

Documentos Curriculares das etapas e modalidade Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (Atividades 

Inclusivas); 

5. Garantir o processo de planejamento e execução das atividades curriculares, 

assessorando os professores técnica e pedagogicamente, de forma a adequar o 

seu trabalho aos objetivos da unidade escolar/Centro de Educação Infantil e aos 

fins da Educação; 

6. Observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade de recolher 

subsídios para aprimorar o trabalho docente, com vistas ao avanço da 

aprendizagem dos alunos; 

7. Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar/Centro de 

Educação Infantil buscando a articulação entre escola, família e comunidade;  

8. Acompanhar, avaliar, e intervir nos processos de ensino e de aprendizagem, a 

partir dos resultados do desempenho dos alunos nas avaliações internas e externas; 

9. Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes 

dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática 

pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento 

profissional;  

10. Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino 

e de aprendizagem;  

11. Conhecer os referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e 

aprendizagem, para orientar os professores;  

12. Divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos 

disponíveis;  
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13. Zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino na unidade escolar/Centro 

de Educação Infantil; 

14. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 

e famílias; manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com alunos, pais e com os demais segmentos da comunidade escolar. 

15. Encaminhar dados e informações ao Secretário Municipal da Educação, 

referentes às necessidades das instituições educacionais da Rede Municipal de 

Ensino, de ordem administrativa diversa, as quais interferem nas questões 

pedagógicas; 

16. Favorecer à gestão democrática com o fortalecimento e acompanhamento da 

implementação do Projeto Político-Pedagógico das instituições educacionais; 

17. Participar da elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação; 

18. Acompanhamento das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação; 

19. Acompanhar a elaboração e execução da Reorientação Curricular Municipal; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

PADRÃO:CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Diretor de Coordenação Pedagógica, no planejamento e avaliação dos 

projetos a serem implantados e as ações a serem implementadas na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos 

(Atividades Inclusivas); 

2. Buscar constantemente, juntamente com as Coordenações Pedagógicas das 

Unidades de Ensino, acompanhar as inovações da área educacional e a constante 

melhoria dos indicadores de qualidade; 

3. Acompanhar e avaliar a execução do processo pedagógico, do Calendário 

Escolar, dos Planos de Trabalho e dos Planos de Estudos nas Unidades de Ensino, 

para emissão de relatórios para subsidiar o Diretor de Coordenação Pedagógica; 

4. Acompanhar a elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar/Centro 

de Educação Infantil propondo estratégias de articulação entre escola, família e 

comunidade;  

5. Acompanhar e avaliar os processos de ensino e de aprendizagem, a partir dos 

resultados do desempenho dos alunos nas avaliações internas e externas, para 

emissão de relatórios para subsidiar o Diretor de Coordenação Pedagógica; 

6. Realizar estudos e levantamentos para subsidiar a Diretoria de Programas e 

Convênios Federais, quanto à captação de recursos financeiros, para a viabilização 

de planos, programas e projetos pedagógicos da Secretaria Municipal da Educação; 

7. Realizar estudos e pesquisas quanto ao afastamento e à evasão dos educandos 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de 

Jovens e Adultos (Atividades Inclusivas), visando à adoção de ações e medidas que 

garantam a permanência e conclusão da escolaridade; 
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8. Realizar estudos e pesquisas para práticas inovadoras, incentivando o uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis, juntamente com a Direção de Tecnologia e Mídia 

Escolar; 

9. Acompanhar a elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação;  

10. Encaminhar dados e informações ao Diretor de Coordenação Pedagógica, 

referentes a necessidades, das instituições educacionais da Rede Municipal de 

Ensino, de ordem administrativa diversa, as quais interferem nas questões 

pedagógicas; 

11. Zelar pelo cumprimento das leis e normas de ensino na Unidade Escolar/Centro 

de Educação Infantil; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ENSINO INFANTIL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e executar as políticas educacionais do Município, relacionadas a da 

Educação Infantil fundamentada nos objetivos de desenvolvimento político e social 

das comunidades, e a concretização do processo educacional, de forma 

democrática e participativa, destacando a função social da escola na formação e 

transformação do cidadão; 

2. Estabelecer diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Educação Infantil no 

que se refere à organização e à gestão do sistema educacional; 

3. Ampliar progressivamente o número de vagas ofertadas e articular todo o 

processo de matrícula na Rede Municipal de Ensino quanto a Educação Infantil; 

4. Assessorar, avaliar e supervisionar o atendimento educacional das Instituições 

de Educação Infantil públicas municipais quanto ao desenvolvimento das atividades 

pedagógicas das unidades de Educação Infantil, realizando os devidos registros e 

intervenções quando necessárias; 

5. Supervisionar atendimento educacional das instituições de Educação Infantil e 

gerenciar o convênio com as instituições de Educação Infantil privadas sem fins 

econômicos; 

6. Elaborar com a Gerência de Gestão da Folha de Pagamento e Capacitação 

Continuada o projeto, as estratégias e os instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da formação continuada para todos os profissionais da Educação Infantil 

da Rede Municipal de Ensino; 

7. Analisar e emitir pareceres dos calendários das instituições de Educação Infantil 

e acompanhar a sua efetivação ao longo de ano; 

8. Representar a Diretoria em conselhos, comitês e comissões relacionados a 

política da Educação Infantil e participar de seminários, fóruns, congressos e demais 

atividades relacionadas à Educação Infantil; 
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9. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto e orientar a direção 

na reorganização dos grupos; 

10. Acompanhar e orientar sobre o uso do material didático nas Unidades de Ensino; 

11. Coordenar a seleção e distribuição de materiais didático-pedagógicos nas 

instituições de Educação Infantis no Município; 

12. Participar do processo de avaliação de desempenho profissional e realizar 

supervisão anual nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino quanto a 

Educação Infantil; 

13.Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ENSINO INFANTIL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar a aplicação das políticas educacionais do Município, relacionadas 

da Educação Infantil fundamentada nos objetivos de desenvolvimento político e 

social das comunidades, e a concretização do processo educacional, de forma 

democrática e participativa, destacando a função social da escola na formação e 

transformação do cidadão; 

2. Realizar estudos, pesquisas e diagnósticos da realidade para orientar o Diretor 

de Ensino Infantil e definir políticas públicas para a Educação Infantil no Município; 

3. Acompanhar o número de vagas ofertadas nas Unidades de Ensino e articular 

juntamente com o Diretor de Ensino Infantil todo o processo de matrícula na Rede 

Municipal de Ensino quanto a Educação Infantil; 

4. Acompanhar e supervisionar o atendimento educacional das Instituições de 

Educação Infantil públicas municipais, para emissão de relatórios para subsidiar a 

Direção de Ensino infantil;  

5. Planejar, articular, acompanhar e avaliar a formação continuada dos profissionais 

da Educação Infantil, junto a Gerência de Gestão da Folha de Pagamento e 

Capacitação Continuada; 

6. Analisar e emitir parecer sobre os projetos de pesquisa, estágio e formação 

realizados nas Unidades Escolares; 

7. Analisar e emitir, juntamente com o Diretor de Ensino Infantil, pareceres dos 

calendários das instituições de Educação Infantil e acompanhar a sua efetivação ao 

longo de ano; 

8. Representar na ausência do juntamente com o Diretor de Ensino Infantil, a 

Diretoria em conselhos, comitês e comissões relacionados a política da educação 

infantil e participar de seminários, fóruns, congressos e demais atividades 

relacionadas à Educação Infantil; 

9. Acompanhar a distribuição de materiais didático-pedagógicos nas instituições de 

Educação Infantis no Município; 
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10. Acompanhar o processo de avaliação de desempenho profissional e realizar 

supervisão anual nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino quanto a 

Educação Infantil; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e executar as políticas educacionais do Município, relacionadas a da 

Educação Fundamental, com base nos objetivos de desenvolvimento político e 

social das comunidades, e a concretização do processo educacional, de forma 

democrática e participativa, destacando a função social da escola na formação e 

transformação do cidadão; 

2. Estabelecer diretrizes, objetivos, metas e estratégias para o Ensino Fundamental 

que se refere à organização e à gestão do sistema educacional; 

3. Ampliar progressivamente o número de vagas ofertadas e articular todo o 

processo de matrícula na Rede Municipal de Ensino quanto ao Ensino Fundamental; 

4. Assessorar, avaliar e supervisionar o atendimento educacional das Instituições 

de Ensino Fundamental públicas municipais quanto ao desenvolvimento das 

atividades pedagógicas das unidades de Educação Fundamental realizando os 

devidos registros e intervenções quando necessárias; 

5. Supervisionar o atendimento educacional das instituições de Ensino Fundamental 

e gerenciar o convênio com as instituições de Ensino Fundamental privadas sem 

fins econômicos; 

6. Elaborar com a Gerência de Gestão da Folha de Pagamento e Capacitação 

Continuada o projeto, as estratégias e os instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da formação continuada para todos os profissionais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino; 

7. Analisar e emitir pareceres dos calendários das instituições de Ensino 

Fundamental e acompanhar a sua efetivação ao longo de ano; 

8. Representar a Diretoria em conselhos, comitês e comissões relacionados a 

política do Ensino Fundamental e participar de seminários, fóruns, congressos e 

demais atividades relacionadas ao Ensino Fundamental; 

9. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto e orientar a direção 

na reorganização dos grupos; 

10. Acompanhar e orientar sobre o uso do material didático nas Unidades de Ensino; 

11. Coordenar a seleção e distribuição de materiais didático-pedagógicos nas 

instituições de Ensino Fundamental no Município; 

12. Participar do processo de avaliação de desempenho profissional e realizar 

supervisão anual nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino quanto a 

Ensino Fundamental; 
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13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar a aplicação das políticas educacionais do Município, relacionadas 

ao Ensino Fundamental, com base nos objetivos de desenvolvimento político e 

social das comunidades, e a concretização do processo educacional, de forma 

democrática e participativa, destacando a função social da escola na formação e 

transformação do cidadão; 

2. Realizar estudos, pesquisas e diagnósticos da realidade para orientar o Diretor 

de Ensino Fundamental e definir políticas públicas para a Educação Fundamental 

no Município; 

3. Acompanhar o número de vagas ofertadas nas Unidades de Ensino e articular 

juntamente com o Diretor de Ensino Fundamental todo o processo de matrícula na 

Rede Municipal de Ensino quanto ao Ensino Fundamental; 

4. Acompanhar e supervisionar o atendimento educacional das Instituições de 

Ensino Fundamental públicas municipais, para emissão de relatórios para subsidiar 

a Direção de Ensino Fundamental;  

5. Planejar, articular, acompanhar e avaliar a formação continuada dos profissionais 

do Ensino Fundamental, junto a Gerência de Gestão da Folha de Pagamento e 

Capacitação Continuada; 

6. Analisar e emitir parecer sobre os projetos de pesquisa, estágio e formação 

realizados nas Unidades Escolares; 

7. Analisar e emitir, juntamente com o Diretor de Ensino Fundamental, pareceres 

dos calendários das instituições de Ensino Fundamental e acompanhar a sua 

efetivação ao longo de ano; 

8. Representar na ausência do juntamente com o Diretor de Ensino Fundamental, a 

Diretoria em conselhos, comitês e comissões relacionados a política da educação 

infantil e participar de seminários, fóruns, congressos e demais atividades 

relacionadas à Educação Fundamental; 

9. Acompanhar a distribuição de materiais didático-pedagógicos nas instituições de 

Ensino Fundamental no Município; 

10. Acompanhar o processo de avaliação de desempenho profissional e realizar 

supervisão anual nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino quanto ao 

Ensino Fundamental; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 
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HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a Política de Educação Especial no Município, na perspectiva da Educação 

Inclusiva de modo a garantir as condições de acessibilidade ao conhecimento e 

ambiente escolar para os estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação; 

2. Acompanhar, participar e coordenar a implantação e manutenção contínua da 

Política de Educação Especial e os trabalhos no âmbito das Escolas de Educação 

Especial e Centros Municipais Multidisciplinares; 

3. Dirigir a elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP, no que concerne à 

Educação Especial; 

4. Coordenar, as atividades de planejamento quanto aos aspectos curriculares da 

Educação Especial; 

5. Planejar, fomentar e executar a formação continuada de Professores de 

Educação Especial, Professores de LIBRAS e Segundo Professor; 

6. Avaliar a execução dos programas e projetos pedagógicos do Ensino Especial 

das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino; 

7. Assessorar, acompanhar e avaliar os serviços de Educação Especial nas 

unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e estabelecer parcerias com 

outros setores com o objetivo de qualificar os serviços de Educação Especial e 

realizar parcerias e discussões com as instituições especializadas conveniadas com 

a Secretaria Municipal da Educação; 

8. Estabelecer parcerias com as instituições de Ensino Superior, objetivando a 

realização de pesquisa, estudo e projetos de extensão que contribuam para o 

aprimoramento da Política de Educação Especial da Rede Municipal; 

9. Promover a adesão e apoiar os programas do Ministério da Educação e Cultura 

que contribuam para a qualificação dos serviços da Educação Especial; 

10. Estabelecer articulação com as demais Diretorias e unidades da Secretaria 

Municipal da Educação para o desenvolvimento contínuo de ações de Educação 

Especial da Rede Municipal de Ensino; 

11. Estimular, subsidiar e acompanhar o processo de inclusão na Rede Municipal 

de Ensino no que se refere aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro 

autista e altas habilidades/superdotação;  

12. Adotar métodos para a avaliação dos alunos quando os pais solicitarem o 

atendimento educacional especializado, apresentando laudo médico, ou quando o 

Professor ou a equipe pedagógica da unidade escolar suspeitar de alguma 

deficiência ou transtorno; 

13. Orientar a direção das escolas sobre o recebimento de alunos com deficiência 

e preparação da unidade escolar em todas as suas dimensões; 

14. Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno da 

Educação Especial; 

15. Propor intervenções pedagógicas, em sala de aula, que possibilitem a efetiva 

participação dos educandos da Educação Especial no ensino regular; 
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16. Assegurar condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas classes regulares, promovendo sua autonomia; 

17. Emitir pareceres técnicos e pedagógicos relacionados à Educação Especial no 

âmbito da Rede Municipal de Ensino;  

18. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

19. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

20. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar e coordenar, juntamente com o Diretor de Gestão da Educação Especial, 

a elaboração das ações pedagógicas e didáticas e do projeto político pedagógico 

da(s) unidade(s) escolar(es), assim como sua execução, com relação à Educação 

Especial; 

2. Promover a orientação das instituições educacionais em suas necessidades 

pedagógicas relacionadas à Educação Especial; 

3. Atuar no trabalho didático-pedagógico de forma articulada com os demais órgãos 

da Secretaria Municipal da Educação no desenvolvimento da Educação Especial; 

4. Diagnosticar as necessidades de formação dos Professores e Segundo 

Professores de acordo com os resultados de aprendizagem dos alunos da 

Educação Especial, propondo ações de formação docente;  

5. Realizar acompanhamento pedagógico na área da Educação Especial para as 

unidades educacionais do Município, in loco, por meio de trabalho itinerante e 

mediante atuação conjunta com os demais profissionais da unidade educacional; 

6. Prestar assistência técnica e pedagógica aos Professores e Segundo Professores 

visando assegurar a eficiência e eficácia do desempenho deles para melhoria da 

qualidade de ensino, dinamizando a escolarização do aluno com necessidades 

educacionais especiais na sala de aula; 

7. Acompanhar os alunos da Rede Municipal de Ensino que necessitem de auxílio 

pedagógico especializado, orientando os profissionais conforme a necessidade 

apresentada pelos mesmos; 

8. Propor a otimização dos espaços escolares e a utilização de ambientes 

alternativos pedagógicos, visando ao êxito da aprendizagem em sua área de 

atuação; 

9. Acompanhar a implementação da Proposta Curricular nas unidades escolares, 

no que se refere às etapas e modalidades da Educação Especial;  

10. Coordenar, orientar, acompanhar e avaliar o processo de implementação de 

políticas e programas de educação integral na área da Educação Especial;  

11. Participar de reuniões com as unidades técnico-administrativas e pedagógicas 

da Secretaria Municipal da Educação; 

12. Participar dos planejamentos promovidos pelas instituições educacionais da 

Rede Municipal de Ensino; 
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13. Orientar a Secretaria Municipal da Educação acerca do mobiliário, materiais 

didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos 

para o atendimento dos alunos que são público alvo da Educação Especial e que 

necessitam do atendimento educacional especializado nas salas regulares e no 

contraturno escolar, assegurando o adequado atendimento; 

14. Organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade, a fim de eliminar as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas; 

15. Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas, relatórios, 

analisando conceitos emitidos sobre alunos, índice de reprovações, cientificando-

se dos problemas surgidos, para aferir a eficácia do processo de ensino no âmbito 

das unidades escolares; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR GERAL DE PROJETOS DOS POLOS EDUCACIONAIS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e executar as políticas dos projetos educacionais do Município, 

relacionadas aos projetos extracurriculares fundamentada nos objetivos de 

desenvolvimento político e social das comunidades, e a concretização do processo 

educacional, de forma democrática e participativa, destacando a função social da 

escola na formação e transformação do cidadão; 

2. Estabelecer diretrizes, objetivos, metas e estratégias para os polos de projetos 

educacionais no que se refere à organização e à gestão; 

3. Ampliar progressivamente o número de vagas ofertadas e articular todo o 

processo de matrícula nos polos de projetos educacionais; 

4. Assessorar, avaliar e supervisionar o atendimento dos projetos dos Polos 

municipais quanto ao desenvolvimento das atividades extracurriculares, realizando 

os devidos registros e intervenções quando necessárias; 

6. Elaborar com a Gerência de Gestão da Folha de Pagamento e Capacitação 

Continuada o projeto, as estratégias e os instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da formação continuada para todos os profissionais dos Polos da Rede 

Municipal de Ensino; 

7. Analisar e emitir pareceres dos calendários dos polos de projetos educacionais e 

acompanhar a sua efetivação ao longo de ano; 

8. Representar a Diretoria em conselhos, comitês, eventos e participar de 

seminários, fóruns, congressos e demais atividades relacionadas a projetos 

educacionais; 

9. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto e organizar os 

grupos; 

10. Promover a articulação entre os polos de projetos educacionais e as Unidades 

de Ensino,  
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11. Acompanhar e orientar sobre o uso dos materiais nos polos de projetos 

educacionais; 

12. Coordenar a seleção e distribuição de materiais nas instituições de Educação 

Infantis no Município; 

13. Participar do processo de avaliação de desempenho profissional e realizar 

supervisão anual nos polos da Rede Municipal de Ensino quanto aos projetos 

extracurriculares; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE DE PROJETOS DOS POLOS EDUCACIONAIS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar a aplicação das políticas dos projetos educacionais do Município, 

relacionadas aos projetos extracurriculares fundamentada nos objetivos de 

desenvolvimento político e social das comunidades, e a concretização do processo 

educacional, de forma democrática e participativa, destacando a função social da 

escola na formação e transformação do cidadão; 

2. Realizar estudos, pesquisas e diagnósticos da realidade para orientar o Diretor 

de Projetos dos Polos Educacionais e definir políticas públicas para os projetos no 

Município; 

3. Acompanhar o número de vagas ofertadas nos polos e articular juntamente com 

o Diretor de Projetos dos Polos Educacionais todo o processo de matrícula; 

4. Acompanhar e supervisionar o atendimento dos projetos nos polos municipais, 

para emissão de relatórios para subsidiar a Direção de Projetos dos Polos 

Educacionais;  

5. Planejar, articular, acompanhar e avaliar a formação continuada dos profissionais 

dos projetos educacionais, junto a Gerência de Gestão da Folha de Pagamento e 

Capacitação Continuada; 

7. Analisar e emitir, juntamente com o Diretor de Projetos dos Polos Educacionais, 

pareceres dos calendários das instituições e acompanhar a sua efetivação ao longo 

de ano; 
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8. Representar na ausência do Diretor de Projetos dos Polos Educacionais, a 

Diretoria em conselhos, eventos e participar de seminários, fóruns, congressos e 

demais atividades relacionadas à projetos educacionais; 

9. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto e orientar a direção 

na reorganização dos grupos; 

10. Acompanhar o uso dos materiais nos polos de projetos educacionais; 

11. Acompanhar a seleção e distribuição de materiais polos de projetos 

educacionais; 

11. Acompanhar o processo de avaliação de desempenho profissional e realizar 

supervisão anual nos Polos de projetos Educacionais da Rede Municipal de Ensino; 

12. Estimular a participação dos polos para participar de eventos, olimpíadas, 

festivais, campeonatos internos e externos;  

13. Coordenar juntamente com o diretor de polos educacionais, o planejamento e 

execução das reuniões internas, reuniões de pais, e outras atividades, para 

descoberta de potencialidades, aptidões e interesses dos alunos. 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ESCOLA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ABEL CAPELLA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSORA ELVIRA SARDÁ 
DA SILVA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL MARIA AMÁLIA CARDOSO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALAÍDE DA SILVA MAFRA 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOÃO BALDANÇA SOBRINHO 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MIGUEL PEDRO DOS SANTOS 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALMA LUZ DE AZEVEDO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA PRAZERES DE CARVALHO 

PADRÃO: CC-5 VAGAS: 08 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar administrativamente a Unidade 

Escolar e seu cotidiano, docente e discente, inclusive seus recursos financeiros e 

patrimônio, com foco na gestão democrática, representando a escola perante os 

órgãos e entidades de ensino do Poder Público e comunidade; 

2. Promover a integração da Unidade Escolar com a vida exterior e o intercâmbio 

entre si, dinamizando o processo ensino aprendizagem; 

3. Coordenar, planejar e avaliar, junto com a equipe pedagógica, a execução do 

Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; 

4. Orientar a elaboração e encaminhar o Regimento Escolar à Secretaria Municipal 

da Educação, para sua aprovação, bem como garantir seu cumprimento; 

5. Acompanhar e avaliar o plano de aplicação financeira e a respectiva prestação 

de contas; 

https://www.sistemapoliedro.com.br/blog/como-criar-eventos-escolares-de-relevancia/
http://blog.sistemapoliedro.com.br/gestao-escolar/como-criar-eventos-escolares-de-relevancia/
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6. Coordenar e organizar o processo de implementação das diretrizes pedagógicas 

emanadas da Secretaria Municipal da Educação no âmbito da Unidade Escolar, 

avaliando o planejamento geral envolvendo o corpo docente, equipe diretiva, apoio 

técnico e elementos da unidade; 

7. Liderar e orientar os estudos e propostas de alternativas de solução de situações 

emergenciais de ordem pedagógica e administrativa; 

8. Coordenar e participar, junto com a Equipe Docente, do planejamento e execução 

das reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras; 

9. Zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de 

matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar, 

monitorando e propondo alterações na oferta de serviços de ensino prestados pela 

unidade sob sua direção, objetivando a redução dos índices de evasão e repetência; 

10. Propor ao Secretário Municipal da Educação e ao Diretor de Ensino 

Fundamental as estratégias de ensino a serem incorporadas ao Planejamento Anual 

da Unidade Escolar; 

11. Ordenar e aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas, 

convocando reuniões de estudo, encontros de professores, treinamentos, 

aperfeiçoamento e atualização profissional; 

12. Supervisionar o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e os demais 

órgãos da Educação Municipal; 

13. Coordenar a elaboração do Calendário Escolar e garantir seu funcionamento, 

inclusive horários das aulas, início e término de cada período e os dias das 

atividades escolares, conforme legislação local e normativas emanadas da 

Secretaria Municipal da Educação; 

14. Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor comunicando aos órgãos da 

Administração Municipal de ensino as irregularidades no âmbito da escola e avaliar 

as medidas saneadoras possíveis; 

15. Articular e comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência 

e abandono de crianças em sua Unidade, bem como a reiteração de faltas 

injustificadas, de evasão escolar dos alunos e indisciplina reiterada dos alunos após 

esgotados os recursos previstos pelo Sistema APOIA; 

16. Coordenar as solenidades, festas de formatura e outras eventualmente 

realizadas em conjunto com a Direção de Comunicação e Eventos da Secretaria 

Municipal da Educação; 

17. Promover a articulação entre a Unidade Escolar, família e comunidade, 

estimulando a implantação e implementação do processo de organização de APP’s, 

e/ou Conselho de Escola, Grêmio Estudantil e outros; 

18. Providenciar a conservação, manutenção e higiene dos ambientes escolares, 

zelando pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 

19. Receber, informar e despachar documentos, encaminhando-os às autoridades 

superiores de ensino através dos órgãos competentes, informando e encaminhando 

aos setores competentes, solicitações que extrapolem a sua alçada; 

20. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 

e famílias; 
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21. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO – ENSINO FUNDAMENTAL 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ABEL CAPELLA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSORA ELVIRA SARDÁ 
DA SILVA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL MARIA AMÁLIA CARDOSO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALAÍDE DA SILVA MAFRA 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOÃO BALDANÇA SOBRINHO 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MIGUEL PEDRO DOS SANTOS 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALMA LUZ DE AZEVEDO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA PRAZERES DE CARVALHO 

PADRÃO: CC-7 VAGAS: 08 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Participar do planejamento, execução e avaliação das atividades promovidas pela 

Unidade Escolar, especialmente as ações do projeto político pedagógico; 

2. Controlar, planejar e avaliar as atividades pedagógicas, tendo sempre iniciativa 

nas diferentes e diversificadas situações encontradas na Unidade Escolar; 

3. Participar da elaboração dos horários de aula, de recuperação de anteposição e 

reposição de aulas;  

4. Tomar decisão, junto ao Diretor da Escola Municipal e docentes envolvidos, sobre 

recursos interpostos pelos alunos ou seus responsáveis, relativos à verificação do 

rendimento escolar;  

5. Participar junto com a equipe escolar, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade 

de Ensino; 

6. Dinamizar o processo ensino aprendizagem, utilizando e incentivando as 

experiências exitosas da Rede Municipal de Ensino; 

7. Acompanhar o processo ensino aprendizagem, através das avaliações internas, 

índices de aprovação, evasão e repetência; 

8. Buscar a integração junto a Diretoria de Coordenação Pedagógico da Secretaria 

Municipal da Educação sobre as dificuldades no gerenciamento da Unidade 

Escolar, bem como solicitar providências no sentido de supri-las; 

9. Zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de 

matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar 

Educativa; 

10. Observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade de recolher 

subsídios para aprimorar o trabalho docente, com vistas ao avanço da 

aprendizagem dos alunos; 

11. Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas 

nos problemas de disciplinas de alunos e professores; 
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12. Contribuir junto com a comunidade educativa, para a valorização do espaço 

escolar, bem como na sua conservação; 

13. Buscar em conjunto com a equipe escolar, professores e pais, a solução dos 

problemas referentes à aprendizagem dos alunos; 

14. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 

e famílias; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO – ENSINO FUNDAMENTAL 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ABEL CAPELLA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSORA ELVIRA SARDÁ 
DA SILVA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL MARIA AMÁLIA CARDOSO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALAÍDE DA SILVA MAFRA 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOÃO BALDANÇA SOBRINHO 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MIGUEL PEDRO DOS SANTOS 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DALMA LUZ DE AZEVEDO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA PRAZERES DE CARVALHO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 08 

ATRIBUIÇÕES 

1. Monitorar o Controle da frequência e pontualidade de toda equipe escolar, 

homologando os registros eletrônicos de ponto e zelando pela fidedignidade das 

informações através de registros de faltas dos servidores, reposição de aulas, 

entradas tardias, saídas antecipadas, substituições, dentre outros;  

2. Atender alunos, pais, visitantes que procuram a Unidade Escolar, encaminhando-

os a quem de direito ou dando soluções, quando necessário, nos limites de suas 

atribuições;  

3. Zelar pela segurança dos alunos nos horários de entrada, recreio, saída e outras 

situações em que não houver a presença do professor, fazendo cumprir os horários 

e as atividades;  

4.Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade de Ensino e a 

Secretaria Municipal da Educação; 

5. Alimentar o Sistema de Gestão Escolar com todas as informações necessárias 

dos alunos e funcionários, e dar suporte para toda equipe escolar; 

6. Controlar o cumprimento do calendário da Unidade de Ensino e acompanhar a 

sua efetivação ao longo de ano; 

7. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto para subsidiar a 

Direção da Escola Municipal; 

8. Receber e organizar a distribuição de materiais didático-pedagógicos na Unidade 

Escolar; 

9.Participar junto com a equipe escolar, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade 

de Ensino; 
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10. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 

e famílias; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELVIRA SARDÁ DA SILVA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JULIA SAGÁS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DULCE GODINHO 
NAZÁRIO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LÚCIA FRANCISCA SAGÁS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR EUDES MAFRA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ROBERTO MANOEL 
CALLADO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENHORA DOS NAVEGANTES 

PADRÃO: CC-5 VAGAS: 07 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir o Centro de Educação Infantil, assegurando o cumprimento das 

disposições legais, das diretrizes da política educacional e das instruções da 

Secretaria Municipal da Educação; 

2. Aplicar as penalidades de acordo com as normas estatutárias, regimentais e 

normas disciplinares da Unidade Escolar; 

3. Coordenar o turno de funcionamento da Unidade Escolar, sua abertura e 

fechamento; 

4. Coordenar e zelar pela segurança dos alunos nos horários de entrada, recreio, 

saída e outras situações em que não houver a presença do professor, fazendo 

cumprir os horários e as atividades;  

5. Assegurar o cumprimento das deliberações do Conselho da Escola, observada a 

legislação vigente; 

6. Coordenar a elaboração do projeto político pedagógico da Unidade Escolar, 

acompanhando a sua execução, tornando-se facilitador do desenvolvimento de 

todas as ações previstas e avaliando em conjunto com o Conselho da Escola, 

visando o seu replanejamento; 

7. Controlar e avaliar as atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, 

tendo sempre iniciativa nas diferentes e diversificadas situações encontradas na 

Unidade Escolar; 

8. Buscar a integração dos turnos, dos setores e dos funcionários da escola, 

facilitando a circulação e acesso de toda informação de interesse da comunidade 

escolar; 

9. Autorizar a matrícula e transferência dos alunos, observada a legislação própria, 

juntamente com Coordenador Pedagógico do Centro de Educação Infantil; 

10. Representar a Unidade Escolar perante órgãos ou autoridades do poder público 

e em atividades de interesse da comunidade escolar; 
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11. Diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da escola sejam 

mantidos e preservados; 

12. Realizar, anualmente ou quando solicitado, o inventário prévio dos bens 

patrimoniais da Unidade Escolar, bem como, informar aos órgãos competentes, as 

necessidades de reparos, reformas e ampliações do prédio;  

13. Orientar e coordenar todos os servidores da unidade escolar sobre o uso guarda 

e manutenção dos equipamentos e materiais de consumo;  

14. Estimular a comunidade a se co-responsabilizar pela preservação do prédio e 

dos equipamentos escolares;  

15. Delegar poder, distribuir funções, atribuir responsabilidades estimulando o 

desempenho de todos os setores da Unidade Escolar;  

16. Empenhar-se pela organização e atualização do acervo e arquivo de legislação, 

instruções e outros, bem como sua ampla divulgação para a equipe escolar e 

demais interessados; 

18. Garantir medidas de organização e funcionamento do processo de ensino-

aprendizagem da Unidade Escolar; 

19. Colher propostas da comunidade local através da promoção de encontros 

periódicos entre escolas e comunidade para avaliação de desempenho da unidade 

escolar, conferir grau, diplomas e certificados de conclusão de curso e/ou serie 

assinando documentos relativos à vida escolar dos alunos expedidos pela unidade, 

juntamente com Coordenador Pedagógico do Centro de Educação Infantil, 

responsabilizando-se solidariamente, por sua autenticidade; 

20. Encaminhar, na área de sua competência, os recursos, processos, petições ou 

ofícios dirigidos a qualquer autoridade, e/ou remetê-los devidamente informados a 

quem de direito, nos prazos legais; 

21. Convocar e presidir as reuniões realizadas na unidade escolar; 

22. Garantir o cumprimento do Calendário Escolar aprovado para cada ano letivo; 

23. Promover encontros, debates, seminários, conferências e outros, de caráter 

pedagógico, que propiciem a participação de toda equipe escolar; 

24. Acompanhar as atividades administrativas relativas a atestado de exercício 

mensal, fluxo de documentos de vida escolar e funcional, de dados, informação e 

outros indicadores à Secretaria Municipal da Educação, respondendo por sua 

fidedignidade e atualização;  

25. Coordenar junto com a equipe escolar, o planejamento e a execução das 

reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades 

da Unidade de Ensino; 

26. Comunicar às autoridades competentes dos casos de irregularidades graves 

ocorridas na Escola;  

27. Organizar o horário de trabalho da equipe escolar atendendo aos interesses do 

serviço e, quando possível do servidor; 

28. Tomar decisão, junto ao corpo pedagógico e docente envolvido, sobre recursos 

interpostos pelos alunos ou seus responsáveis, relativos à verificação do 

rendimento escolar; 
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29. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 

e famílias; 

30.Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

31. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

32.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELVIRA SARDÁ DA SILVA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JULIA SAGÁS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DULCE GODINHO 
NAZÁRIO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LÚCIA FRANCISCA SAGÁS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR EUDES MAFRA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ROBERTO MANOEL 
CALLADO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENHORA DOS NAVEGANTES 

PADRÃO: CC-7 VAGAS: 07 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Participar do planejamento, execução e avaliação das atividades promovidas pela 

Unidade Escolar, especialmente as ações do projeto político pedagógico; 

2.Controlar, planejar e avaliar as atividades pedagógicas, tendo sempre iniciativa 

nas diferentes e diversificadas situações encontradas na Unidade Escolar; 

3. Participar da elaboração dos horários de aula e reposição de aulas;  

4. Tomar decisão, junto ao Diretor do Centro de Educação Infantil e docentes 

envolvidos, sobre recursos interpostos pelos alunos ou seus responsáveis, relativos 

à verificação do rendimento escolar;  

5. Participar junto com a equipe escolar, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade 

de Ensino; 

6. Dinamizar o processo ensino aprendizagem, utilizando e incentivando as 

experiências exitosas da Rede Municipal de Ensino; 

7. Acompanhar o processo ensino aprendizagem, através das avaliações internas 

e evasão; 

8. Buscar a integração junto a Diretoria de Coordenação Pedagógica da Secretaria 

Municipal da Educação sobre as dificuldades no gerenciamento da Unidade Escolar 

Educativa, bem como solicitar providências no sentido de supri-las; 

9. Zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de 

matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar 

Educativa; 

10. Observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade de recolher 

subsídios para aprimorar o trabalho docente, com vistas ao avanço da 

aprendizagem dos alunos; 

11. Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas 

nos problemas de disciplinas de alunos e professores; 
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12. Contribuir junto com a comunidade educativa, a valorização do espaço escolar, 

bem como na sua conservação; 

13. Buscar em conjunto com a equipe escolar, professores e pais, a solução dos 

problemas referentes à aprendizagem dos alunos; 

14. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 

e famílias; 

15.Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELVIRA SARDÁ DA SILVA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JULIA SAGÁS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DULCE GODINHO 
NAZÁRIO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LÚCIA FRANCISCA SAGÁS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR EUDES MAFRA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ROBERTO MANOEL 
CALLADO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENHORA DOS NAVEGANTES 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 07 

ATRIBUIÇÕES 

1. Monitorar o controle da frequência e pontualidade de toda equipe escolar, 

homologando os registros eletrônicos de ponto e zelando pela fidedignidade das 

informações através de registros de faltas dos servidores, reposição de aulas, 

entradas tardias, saídas antecipadas, substituições, dentre outros;  

2. Atender alunos, pais, visitantes que procuram a Unidade Escolar, encaminhando-

os a quem de direito ou dando soluções, quando necessário, nos limites de suas 

atribuições;  

3. Zelar pela segurança dos alunos nos horários de entrada, recreio, saída e outras 

situações em que não houver a presença do professor, fazendo cumprir os horários 

e as atividades;  

4.Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade de Ensino e a 

Secretaria Municipal da Educação; 

5. Alimentar o Sistema de Gestão Escolar com todas as informações necessárias 

dos alunos e funcionários, e dar suporte para toda equipe escolar; 

6. Controlar o cumprimento do calendário da Unidade de Ensino e acompanhar a 

sua efetivação ao longo de ano; 

7. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto para subsidiar a 

Direção do Centro de Educação Infantil; 

8. Receber e organizar a distribuição de materiais didático-pedagógicos na Unidade 

Escolar; 

9.Participar junto com a equipe escolar, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade 

de Ensino; 
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10. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 

e famílias; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFESSORA ELIETE 
OLÍVIA DE CAMPOS DOS SANTOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir o Centro de Educação de Jovens e Adultos assegurando o cumprimento 

das disposições legais, das diretrizes da política educacional e das instruções da 

Secretaria Municipal da Educação; 

2. Controlar e avaliar as atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, 

tendo sempre iniciativa nas diferentes e diversificadas situações encontradas no 

Centro de Educação de Jovens e Adultos; 

3. Buscar a integração dos turnos, dos setores e dos servidores do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos, facilitando a circulação e acesso de toda informação 

de interesse da comunidade escolar; 

4. Autorizar a matrícula e transferência dos alunos, observada a legislação própria, 

juntamente com Coordenador Pedagógico do Centro de Educação de Jovens e 

Adultos; 

5. Representar o Centro de Educação de Jovens e Adultos perante órgãos ou 

autoridades do poder público e em atividades de interesse da comunidade escolar; 

6. Aplicar as penalidades de acordo com as normas estatutárias, regimentais e 

normas disciplinares da Unidade Escolar; 

7. Diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos sejam mantidos e preservados; 

8. Realizar, anualmente ou quando solicitado, o inventário prévio dos bens 

patrimoniais do Centro de Educação de Jovens e Adultos, bem como, informar aos 

órgãos competentes, as necessidades de reparos, reformas e ampliações do prédio;  

9. Orientar e coordenar todos os servidores da unidade escolar sobre o uso guarda 

e manutenção dos equipamentos e materiais de consumo;  

10. Estimular a comunidade a se co-responsabilizar pela preservação do prédio e 

dos equipamentos escolares do Centro de Educação de Jovens e Adultos;  

11. Delegar poder, distribuir funções, atribuir responsabilidades estimulando o 

desempenho de todos os setores do Centro de Educação de Jovens e Adultos;  

12. Empenhar-se pela organização e atualização do acervo e arquivo de legislação, 

instruções e outros, de sua área de atuação, bem como sua ampla divulgação para 

a equipe escolar e demais interessados; 

13. Garantir medidas de organização e funcionamento do processo de ensino-

aprendizagem do Centro de Educação de Jovens e Adultos; 
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14. Colher propostas da comunidade local através da promoção de encontros 

periódicos entre o Centro de Educação de Jovens e Adultos e comunidade para 

avaliação de desempenho da unidade, conferir grau, diplomas e certificados de 

conclusão de curso e/ou serie assinando documentos relativos a vida escolar dos 

alunos expedidos pela unidade, juntamente com o Coordenador Pedagógico do 

Centro de Educação de Jovens e Adultos, responsabilizando-se solidariamente, por 

sua autenticidade; 

15. Encaminhar, na área de sua competência, os recursos, processos, petições ou 

ofícios dirigidos a qualquer autoridade, e/ou remetê-los devidamente informados a 

quem de direito, nos prazos legais; 

16. Convocar e presidir as reuniões realizadas no Centro de Educação de Jovens e 

Adultos; 

17. Garantir o cumprimento do calendário escolar aprovado para cada ano letivo; 

18. Acompanhar as atividades administrativas relativas a: atestado de exercício 

mensal, fluxo de documentos de vida escolar e funcional, de dados, informação e 

outros indicadores à Secretaria Municipal da Educação, respondendo por sua 

fidedignidade e atualização;  

19. Comunicar às autoridades competentes dos casos de irregularidades graves 

ocorridas na Escola;  

20. Organizar o horário de trabalho da equipe escolar atendendo aos interesses do 

serviço e, quando possível do servidor; 

21. Tomar decisão, junto ao corpo pedagógico e docente envolvido, sobre recursos 

interpostos pelos alunos ou seus responsáveis, relativos à verificação do 

rendimento escolar; 

22. Articular a divulgação das atividades realizadas no Centro de Educação de 

Jovens e Adultos para os demais setores da Secretaria Municipal de Educação; 

23. Viabilizar e garantir espaços para estudos, pesquisas e reflexão em torno da 

práxis educativa da Rede Municipal de Ensino no âmbito da Educação de Jovens e 

Adultos; 

24. Promover a formação continuada dos profissionais que atuam na Educação de 

Jovens e Adultos; 

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFESSORA ELIETE 
OLÍVIA DE CAMPOS DOS SANTOS 

PADRÃO: CC-7 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Coordenar a elaboração do projeto político pedagógico do Centro de Educação 

de Jovens e Adultos, acompanhando a sua execução, visando a melhoria da 

qualidade de ensino em consonância com as diretrizes educacionais do Município 

e tornando-se facilitador do desenvolvimento de todas as ações previstas para as 

atividades de inclusão; 

2. Elaborar o Plano de Trabalho da Coordenação Pedagógica do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos, articulado com o Plano da Direção da Escola, 

indicando metas, estratégias de formação, cronogramas de formação continuada e 

de encontros para o planejamento do acompanhamento e avaliação com os demais 

membros da Equipe Gestora; 

3. Coordenar a elaboração, implementação e integração dos Planos de Trabalho 

dos professores e demais profissionais em atividade docentes da Educação de 

Jovens e Adultos, em consonância com o Projeto Político Pedagógico e as diretrizes 

da Secretaria Municipal da Educação; 

4. Coordenar, incentivar e avaliar as ações da equipe interprofissional, objetivando 

o atendimento a diversidade social e atenção às necessidades especificas de cada 

educando inserido na Educação de Jovens e Adultos; 

5. Propor conteúdos adequados ao ensino e materiais pedagógicos específicos que 

possam viabilizar as necessidades básicas de ensino-aprendizagem de jovens e 

adultos 

6. Assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam 

da inclusão dos educandos, em sua área de atuação; 

7. Promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, 

estabelecendo conexões com a elaboração dos Planos de Trabalho dos docentes, 

coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do Plano Político 

Pedagógico, em sua área de atuação; 

8. Analisar os dados, referentes às dificuldades nos processos de ensino e 

aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos internos e externos ao Centro 

de Educação de Jovens e Adultos, garantindo a implementação de ações voltadas 

a sua superação; 

9. Identificar, em conjunto com a Equipe Docente, casos de alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por isso, necessitem de 

atendimento diferenciado, orientando os encaminhamentos pertinentes, inclusive no 

que se refere aos estudos de recuperação contínua e se for o caso, paralela ao 

Ensino de Jovens e Adultos; 

10. Planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação 

do trabalho coletivo, assegurando a integração dos profissionais que compõe o 

Centro de Educação de Jovens e Adultos; 

11. Participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas no Centro de Educação de Jovens e Adultos; 

12. Acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e 

componentes curriculares, bem como assegurar as condições para registros 

processo pedagógico;  
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13. Participar, em conjunto como a comunidade educativa, da definição, 

implantação e implementação das normas de convívio da unidade educacional;  

14.Organizar e sistematizar, com a Equipe docente, a comunicação de informações 

sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto assiduidade e à necessidade de 

compensação de ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis;  

15. Promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a instrumentalização 

dos professores quanto à sua organização; 

16. Participar da elaboração, articulação implementação de ações, integrando do 

Centro de Educação de Jovens e Adultos à comunidade e aos equipamentos locais 

de apoio social;  

17. Promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria 

Municipal da Educação, por meio da formação dos professores, bem como a 

avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos alunos de sua área de atuação, 

no que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades de adequação; 

18. Participar da tomada de decisão quanto à destinação de recursos materiais, 

humanos e financeiros do Centro de Educação de Jovens e Adultos; 

19. Orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, cuidadores 

e outros profissionais no desenvolvimento das atividades curriculares;  

20. Participar das atividades de formação continuada promovida pelos órgãos 

regionais e central da Secretaria Municipal da Educação, com vistas ao constante 

aprimoramento da ação educativa em sua área de atuação; 

21. Conhecer e participar da elaboração das normas que regulam o gerenciamento 

do Centro de Educação de Jovens e Adultos; 

22. Assessorar tecnicamente a Direção na elaboração dos horários do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos, possibilitando melhor atendimento ao aluno e 

garantindo a concretização do processo ensino-aprendizagem, de acordo com a 

legislação vigente; 

23.Promover, junto à Direção, a avaliação continuada de todo o trabalho escolar, a 

partir da análise dos quadros de desempenho e outros instrumentos criados pelo 

Centro de Educação de Jovens e Adultos (bimestrais e final);  

24. Coordenar fórum permanente de discussão com todos os segmentos da 

comunidade escolar com a finalidade de garantir o êxito do aluno e sua permanência 

no Centro de Educação de Jovens e Adultos; 

25. Acompanhar as ações e recursos organizados para apoiar e suplementar o 

trabalho didático na Educação de Jovens e Adultos; 

26. Articular e motivar a participação da família no processo educacional do aluno 

da Educação de Jovens e Adultos; 

27. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

28. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

29.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 
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HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a Escola Municipal do Meio Ambiente assegurando o cumprimento das 

disposições legais, das diretrizes da política educacional e das instruções da 

Secretaria Municipal da Educação; 

2. Promover e implementar a política educacional do Município relativa à área da 

Educação Ambiental; 

3. Controlar e avaliar as atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, 

tendo sempre iniciativa nas diferentes e diversificadas situações encontradas na 

Escola Municipal do Meio Ambiente; 

4. Buscar a integração dos turnos, dos setores e dos servidores da Escola Municipal 

do Meio Ambiente, facilitando a circulação e acesso de toda informação de interesse 

da comunidade escolar; 

5. Representar a Escola Municipal do Meio Ambiente perante órgãos ou autoridades 

do poder público e em atividades de interesse da comunidade escolar; 

6. Aplicar as penalidades de acordo com as normas estatutárias, regimentais e 

normas disciplinares da Escola Municipal do Meio Ambiente; 

7. Diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da Escola Municipal 

do Meio Ambiente sejam mantidos e preservados; 

8. Realizar, anualmente ou quando solicitado, o inventário prévio dos bens 

patrimoniais da Escola Municipal do Meio Ambiente, bem como, informar aos órgãos 

competentes, as necessidades de reparos, reformas e ampliações do prédio;  

9. Orientar e coordenar todos os servidores da unidade escolar sob sua direção 

sobre o uso guarda e manutenção dos equipamentos e materiais de consumo;  

10. Estimular a comunidade a se co-responsabilizar pela preservação do prédio e 

dos equipamentos escolares da Escola Municipal do Meio Ambiente;  

11. Delegar poder, distribuir funções, atribuir responsabilidades estimulando o 

desempenho de todos os setores da Escola Municipal do Meio Ambiente;  

12. Empenhar-se pela organização e atualização do acervo e arquivo de legislação, 

instruções e outros, de sua área de atuação, bem como sua ampla divulgação para 

a equipe escolar e demais interessados; 

13. Garantir medidas de organização e funcionamento do processo de ensino-

aprendizagem da Escola Municipal do Meio Ambiente em parceria com as escolas 

de ensino regular; 

14. Colher propostas da comunidade local através da promoção de encontros 

periódicos entre a Escola Municipal do Meio Ambiente e comunidade para avaliação 

de desempenho da unidade, certificados de conclusão de curso, documentos 

relativos a vida escolar dos alunos expedidos pela unidade, juntamente com o 

Coordenador Pedagógico da Escola Municipal do Meio Ambiente, 

responsabilizando-se solidariamente, por sua autenticidade; 

15. Encaminhar, na área de sua competência, os recursos, processos, petições ou 

ofícios dirigidos a qualquer autoridade, e/ou remetê-los devidamente informados a 

quem de direito, nos prazos legais; 



 

254 

16. Convocar e presidir as reuniões realizadas na Escola Municipal do Meio 

Ambiente; 

17. Garantir o cumprimento do calendário escolar aprovado para cada ano letivo, 

em parceria e de acordo com as atividades previstas das escolas de ensino regular; 

18. Acompanhar as atividades administrativas relativas a atestado de exercício 

mensal, fluxo de documentos de vida escolar e funcional, de dados, informação e 

outros indicadores a serem enviados Secretaria Municipal da Educação, 

respondendo por sua fidedignidade e atualização;  

19. Comunicar às autoridades competentes dos casos de irregularidades graves 

ocorridas na Escola Municipal do Meio Ambiente; 

20. Organizar o horário de trabalho da equipe escolar atendendo aos interesses do 

serviço e, quando possível do servidor; 

21. Tomar decisão, junto ao corpo pedagógico e docente envolvido, sobre recursos 

interpostos pelos alunos ou seus responsáveis, relativos à verificação do 

rendimento escolar; 

22. Articular a divulgação das atividades realizadas na Escola Municipal do Meio 

Ambiente para os demais setores da Secretaria Municipal da Educação e em 

conjunto com as escolas de ensino regular elaborar e coordenar projetos 

extracurriculares voltados à Educação Ambiental; 

23. Viabilizar e garantir espaços para estudos, pesquisas e reflexão em torno da 

práxis educativa da Rede Municipal de Ensino no âmbito da Educação Ambiental; 

24. Promover a formação continuada dos profissionais que atuam na Educação 

Ambiental e com os demais professores e envolvidos no desenvolvimento 

pedagógico das escolas de ensino regular; 

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE 

PADRÃO: CC-7 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a elaboração do projeto político pedagógico da Escola Municipal do 

Meio Ambiente, acompanhando a sua execução, visando a melhoria da qualidade 

de ensino em consonância com as diretrizes educacionais do Município e tornando-

se facilitador do desenvolvimento de todas as ações previstas para as atividades de 

inclusão; 

2. Elaborar o Plano de Trabalho da Coordenação Pedagógica da Escola Municipal 

do Meio Ambiente, articulado com o Plano da Direção da Escola, indicando metas, 

estratégias de formação, cronogramas de formação continuada e de encontros para 

o planejamento do acompanhamento e avaliação com os demais membros da 

Equipe Gestora; 
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3. Coordenar a elaboração, implementação e integração dos Planos de Trabalho 

dos professores e demais profissionais em atividade docentes da Educação 

Ambiental, em consonância com o Projeto Político Pedagógico e as diretrizes da 

Secretaria Municipal da Educação; 

4. Coordenar, incentivar e avaliar as ações da equipe interprofissional, objetivando 

a disseminação da Educação Ambiental com foco nas ações do desenvolvimento 

sustentável e na preservação da natureza; 

5. Propor conteúdos adequados ao ensino e materiais pedagógicos específicos que 

possam viabilizar as necessidades básicas de ensino-aprendizagem em sua área 

de atuação; 

6. Assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos de Educação 

Ambiental; 

7. Promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, 

estabelecendo conexões com a elaboração dos Planos de Trabalho dos docentes, 

coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do Plano Político 

Pedagógico, em sua área de atuação; 

8. Planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação 

do trabalho coletivo, assegurando a integração dos profissionais que compõe a 

Escola Municipal do Meio Ambiente; 

9. Participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas Escola Municipal do Meio Ambiente; 

10. Acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e 

componentes curriculares, bem como assegurar as condições para registros 

processo pedagógico;  

11. Participar, em conjunto como a comunidade educativa, da definição, 

implantação e implementação das normas de convívio da Unidade Educacional;  

12. Organizar e sistematizar, com a equipe docente, a comunicação de informações 

sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto assiduidade e à necessidade de 

compensação de ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis;  

13. Promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis na Unidade Educacional, garantindo a instrumentalização 

dos professores quanto à sua organização; 

14. Participar da elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a 

Escola Municipal do Meio Ambiente à comunidade e aos equipamentos locais de 

apoio social e coletivo;  

15. Promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria 

Municipal da Educação, por meio da formação dos professores, bem como a 

avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos alunos de sua área de atuação, 

no que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades de adequação; 

16. Participar da tomada de decisão quanto à destinação de recursos materiais, 

humanos e financeiros da Escola Municipal do Meio Ambiente; 

17. Orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, cuidadores 

e outros profissionais no desenvolvimento das atividades curriculares;  
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18. Participar das atividades de formação continuada promovida pelos órgãos 

regionais e central da Secretaria Municipal da Educação, com vistas ao constante 

aprimoramento da ação educativa em sua área de atuação; 

19. Conhecer e participar da elaboração das normas que regulam o gerenciamento 

da Escola Municipal do Meio Ambiente; 

20. Assessorar tecnicamente a Direção na elaboração dos horários da Escola 

Municipal do Meio Ambiente, possibilitando melhor atendimento ao aluno e 

garantindo a concretização do processo ensino-aprendizagem, de acordo com a 

legislação vigente; 

21. Promover, junto à Direção, a avaliação continuada de todo o trabalho escolar, a 

partir da análise dos quadros de desempenho e outros instrumentos criados pela 

Escola Municipal do Meio Ambiente; 

22. Coordenar fórum permanente de discussão com todos os envolvidos da 

comunidade escolar com a finalidade de garantir o desenvolvimento do aluno na 

Escola Municipal do Meio Ambiente; 

23. Acompanhar as ações e recursos organizados para apoiar e suplementar o 

trabalho didático na Educação Ambiental; 

24. Articular e motivar a participação das escolas de ensino regular no processo de 

aprendizagem da Educação Ambiental; 

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA VERÍSSIMO DA SILVA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 

Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a Escola Municipal de Educação Especial assegurando o cumprimento das 

disposições legais, das diretrizes da política educacional e das instruções da 

Secretaria Municipal da Educação; 

2. Controlar e avaliar as atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, 

tendo sempre iniciativa nas diferentes e diversificadas situações encontradas na 

Escola Municipal de Educação Especial; 

3. Buscar a integração dos turnos, dos setores e dos servidores da Escola Municipal 

de Educação Especial, facilitando a circulação e acesso de toda informação de 

interesse da comunidade escolar; 

4. Autorizar a matrícula e transferência dos alunos, observada a legislação própria, 

juntamente com Coordenador Pedagógico da Escola Municipal de Educação 

Especial; 

5. Representar a Escola Municipal de Educação Especial, perante órgãos ou 

autoridades do poder público e em atividades de interesse da comunidade escolar; 
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6. Aplicar as penalidades de acordo com as normas estatutárias, regimentais e 

normas disciplinares da Unidade Escolar; 

7. Diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da Escola Municipal 

de Educação Especial, sejam mantidos e preservados; 

8. Realizar, anualmente ou quando solicitado, o inventário prévio dos bens 

patrimoniais da Escola Municipal de Educação Especial, bem como, informar aos 

órgãos competentes, as necessidades de reparos, reformas e ampliações do prédio;  

9. Orientar e coordenar todos os servidores da unidade escolar sobre o uso guarda 

e manutenção dos equipamentos e materiais de consumo;  

10. Estimular a comunidade a se co-responsabilizar pela preservação do prédio e 

dos equipamentos escolares da Escola Municipal de Educação Especial;  

11. Delegar poder, distribuir funções, atribuir responsabilidades estimulando o 

desempenho de todos os setores da Escola Municipal de Educação Especial;  

12. Empenhar-se pela organização e atualização do acervo e arquivo de legislação, 

instruções e outros, de sua área de atuação, bem como sua ampla divulgação para 

a equipe escolar e demais interessados; 

13. Garantir medidas de organização e funcionamento do processo de ensino-

aprendizagem da Escola Municipal de Educação Especial; 

14. Colher propostas da comunidade local através da promoção de encontros 

periódicos entre a Escola Municipal de Educação Especial e comunidade para 

avaliação de desempenho da unidade, conferir grau, diplomas e certificados de 

conclusão de curso e/ou serie assinando documentos relativos a vida escolar dos 

alunos expedidos pela unidade, juntamente com o Coordenador Pedagógico da 

Escola Municipal de Educação Especial, responsabilizando-se solidariamente, por 

sua autenticidade; 

15. Encaminhar, na área de sua competência, os recursos, processos, petições ou 

ofícios dirigidos a qualquer autoridade, e/ou remetê-los devidamente informados a 

quem de direito, nos prazos legais; 

16. Convocar e presidir as reuniões realizadas da Escola Municipal de Educação 

Especial; 

17. Garantir o cumprimento do calendário escolar aprovado para cada ano letivo; 

18. Acompanhar as atividades administrativas relativas a atestado de exercício 

mensal, fluxo de documentos de vida escolar e funcional, de dados, informação e 

outros indicadores à Secretaria Municipal de Educação, respondendo por sua 

fidedignidade e atualização;  

19. Comunicar às autoridades competentes dos casos de irregularidades graves 

ocorridas na Escola;  

20. Organizar o horário de trabalho da equipe escolar atendendo aos interesses do 

serviço e, quando possível do servidor; 

21. Tomar decisão, junto ao corpo pedagógico e docente envolvido, sobre recursos 

interpostos pelos alunos ou seus responsáveis, relativos à verificação do 

rendimento escolar; 

22. Articular a divulgação das atividades realizadas no da Escola Municipal de 

Educação Especial, para os demais setores da Secretaria Municipal de Educação; 
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23. Viabilizar e garantir espaços para estudos, pesquisas e reflexão em torno da 

práxis educativa da Rede Municipal de Ensino no âmbito da Educação Especial; 

24. Promover a formação continuada dos profissionais que atuam na Educação 

Especial; 

25. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

26. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

27.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA VERÍSSIMO DA SILVA 

PADRÃO: CC-7 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a aplicação do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal de 

Educação Especial, acompanhando a sua execução, visando a melhoria da 

qualidade de ensino em consonância com as diretrizes educacionais do Município 

e tornando-se facilitador do desenvolvimento de todas as ações previstas para as 

atividades de inclusão; 

2. Coordenar a aplicação do Plano de Trabalho definido pela Diretoria de Gestão da 

Educação Especial, articulado com o Plano da Direção da Escola, indicando metas, 

estratégias de formação, cronogramas de formação continuada e de encontros para 

o planejamento do acompanhamento e avaliação com os demais membros da 

Equipe Gestora; 

3. Coordenar a implementação e integração dos Planos de Trabalho dos 

professores e demais profissionais em atividade docentes da Educação Especial, 

em consonância com o Projeto Político Pedagógico e as diretrizes da Secretaria 

Municipal da Educação; 

4. Coordenar, incentivar e avaliar as ações da equipe interprofissional, objetivando 

o atendimento a diversidade social e atenção às necessidades especificas de cada 

educando inserido na Educação Especial de sua unidade; 

5. Propor conteúdos adequados ao ensino e materiais pedagógicos específicos que 

possam viabilizar as necessidades básicas de ensino-aprendizagem da Educação 

Especial; 

6. Assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam 

a inclusão dos educandos, em sua área de atuação; 

7. Promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, 

estabelecendo conexões com a elaboração dos Planos de Trabalho dos docentes, 

coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do Plano Político 

Pedagógico, em sua área de atuação; 

8. Analisar os dados, referentes às dificuldades nos processos de ensino e 

aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos internos e externos ao Escola 

Municipal de Educação Especial, garantindo a implementação de ações voltadas a 

sua superação; 
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9. Planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação 

do trabalho coletivo, assegurando a integração dos profissionais que compõe o 

Escola Municipal de Educação Especial; 

10. Participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas Escola Municipal de Educação Especial; 

11. Acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e 

componentes curriculares, bem como assegurar as condições para registros 

processo pedagógico;  

12. Participar, em conjunto como a comunidade educativa, da definição, 

implantação e implementação das normas de convívio da unidade educacional;  

13. Organizar e sistematizar, com a Equipe Docente, a comunicação de informações 

sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto assiduidade e à necessidade de 

compensação de ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis;  

14. Promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a instrumentalização 

dos professores quanto à sua organização; 

15. Participar da elaboração, articulação implementação de ações, integrando a 

Escola Municipal de Educação Especial, à comunidade e aos equipamentos locais 

de apoio social;  

16. Promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da formação dos professores, bem como a 

avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos alunos de sua área de atuação, 

no que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades de adequação; 

17. Participar da tomada de decisão quanto à destinação de recursos materiais, 

humanos e financeiros da Escola Municipal de Educação Especial; 

18. Orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, cuidadores 

e outros profissionais no desenvolvimento das atividades curriculares;  

19. Participar das atividades de formação continuada promovida pelos órgãos 

regionais e central da Secretaria Municipal da Educação, com vistas ao constante 

aprimoramento da ação educativa em sua área de atuação; 

20. Conhecer e participar da elaboração das normas que regulam o gerenciamento 

da Escola Municipal de Educação Especial; 

21. Assessorar tecnicamente a Direção na elaboração dos horários da Escola 

Municipal de Educação Especial, possibilitando melhor atendimento ao aluno e 

garantindo a concretização do processo ensino-aprendizagem, de acordo com a 

legislação vigente; 

22.Promover, junto à Direção, a avaliação continuada de todo o trabalho escolar, a 

partir da análise dos quadros de desempenho e outros instrumentos criados pela 

Escola Municipal de Educação Especial (bimestrais e final);  

23. Coordenar fórum permanente de discussão com todos os segmentos da 

comunidade escolar com a finalidade de garantir o desenvolvimento do aluno e sua 

permanência no Escola Municipal de Educação Especial; 

24. Acompanhar as ações e recursos organizados para apoiar e suplementar o 

trabalho didático na Educação Especial; 
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25. Articular e motivar a participação da família no processo educacional do aluno 

da Educação Especial; 

26. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

27. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

28. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA VERÍSSIMO DA SILVA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Monitorar o controle da frequência e pontualidade de toda equipe escolar, 

homologando os registros eletrônicos de ponto e zelando pela fidedignidade das 

informações através de registros de faltas dos servidores, reposição de aulas, 

entradas tardias, saídas antecipadas, substituições, dentre outros;  

2. Atender alunos, pais, visitantes que procuram a Unidade Escolar de Educação 

Especial, encaminhando-os a quem de direito ou dando soluções, quando 

necessário, nos limites de suas atribuições;  

3. Zelar pela segurança dos alunos nos horários de entrada, recreio, saída e outras 

situações em que não houver a presença do professor, fazendo cumprir os horários 

e as atividades;  

4. Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade de Ensino de 

Educação Especial e a Secretaria Municipal da Educação; 

5. Alimentar o Sistema de Gestão Escolar com todas as informações necessárias 

dos alunos e funcionários, e dar suporte para toda equipe escolar; 

6. Controlar o cumprimento do calendário da Unidade de Ensino e acompanhar a 

sua efetivação ao longo de ano; 

7. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto para subsidiar a 

Direção da Escola de Educação Especial; 

8. Receber e organizar a distribuição de materiais didático-pedagógicos na Unidade 

Escolar de Educação Especial; 

9. Participar junto com a equipe escolar, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade 

de Ensino de Educação Especial; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

CEMAM – CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
MIKAEL BENTO DE OLIVEIRA – BAIRRO JORDÃO 

CEMAM – CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
MIKAEL BENTO DE OLIVEIRA – BAIRRO CANTO DE GANCHOS 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 02 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 
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ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar administrativamente o Centro 

Municipal de Atendimento Multidisciplinar e seu cotidiano, com foco na gestão 

democrática, representando a Instituição perante os órgãos e entidades de ensino 

do Poder Público e comunidade; 

2. Promover a integração do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar com 

a vida exterior e o intercâmbio entre si, dinamizando o processo ensino 

aprendizagem; 

4. Orientar a elaboração e encaminhar o Regimento interno à Secretaria Municipal 

da Educação, para sua aprovação, bem como garantir seu cumprimento; 

6. Coordenar e organizar o processo de implementação das diretrizes pedagógicas 

emanadas da Secretaria Municipal da Educação, avaliando o planejamento geral 

envolvendo o corpo multidisciplinar da unidade; 

7. Liderar e orientar os estudos e propostas de alternativas de solução de situações 

emergenciais de ordem pedagógica e administrativa; 

8. Coordenar e participar, junto com a Equipe multidisciplinar, do planejamento e 

execução das reuniões internas, reuniões de pais ou responsáveis, e outras 

atividades; 

9. Zelar pelo cumprimento da função social da Instituição, dinamizando o acesso e 

a permanência de todos os alunos no Centro, monitorando e propondo alterações 

na oferta de serviços de ensino prestados pela unidade sob sua direção, objetivando 

a redução dos índices de evasão; 

10. Propor a Secretária Municipal da Educação e as estratégias de ensino a serem 

incorporadas ao Planejamento Anual da Instituição; 

11. Ordenar e aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas, 

convocando reuniões de estudo, encontros de professores, treinamentos, 

aperfeiçoamento e atualização profissional; 

12. Supervisionar o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e os demais 

órgãos da Educação Municipal; 

13. Coordenar a elaboração do Calendário da Instituição e garantir seu 

funcionamento, inclusive horários dos atendimentos, início e término de cada 

período e os dias das atividades, conforme legislação local e normativas emanadas 

da Secretaria Municipal da Educação; 

14. Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor comunicando aos órgãos da 

Administração Municipal de ensino as irregularidades no âmbito da Instituição e 

avaliar as medidas saneadoras possíveis; 

15. Articular e comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, e 

negligências analisados no atendimento; 

16. Coordenar as solenidades, eventos e outras eventualmente realizadas em 

conjunto com a Direção de Comunicação e Eventos da Secretaria Municipal da 

Educação; 

17. Promover a articulação entre o Centro Multidisciplinar, a Unidade Escolar, família 

e comunidade; 



 

262 

18. Providenciar a conservação, manutenção e higiene dos ambientes escolares, 

zelando pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 

19. Receber, informar e despachar documentos, encaminhando-os às autoridades 

superiores de ensino através dos órgãos competentes, informando e encaminhando 

aos setores competentes, solicitações que extrapolem a sua alçada; 

20. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, equipe multidisciplinar e 

famílias; 

21.Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
MULTIDISCIPLINAR 

CEMAM – CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
MIKAEL BENTO DE OLIVEIRA – BAIRRO JORDÃO 

CEMAM – CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
MIKAEL BENTO DE OLIVEIRA – BAIRRO CANTO DE GANCHOS 

PADRÃO: CC-7 VAGAS: 02 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Pedagogia ou Normal Superior e/ou 
Licenciatura Plena na Área. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Participar do planejamento, execução e avaliação das atividades promovidas pelo 

Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar; 

2. Participar da elaboração dos horários de atendimento, da avaliação dos 

encaminhamentos enviados pelas Unidades de Ensino e classificar as prioridades;  

3. Tomar decisão, junto ao Diretor Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar 

e equipe multidisciplinar envolvida, sobre recursos interpostos pelos alunos ou seus 

responsáveis, relativos ao atendimento;  

4. Participar junto com a equipe do Centro Municipal de Atendimento 

Multidisciplinar, o planejamento e execução das reuniões internas, reuniões de pais 

ou responsáveis, e outras atividades; 

5. Acompanhar os atendimentos, através das avaliações internas; 

6. Buscar a integração junto a Secretaria Municipal da Educação sobre as 

dificuldades no gerenciamento do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, 

bem como solicitar providências no sentido de supri-las; 

7. Observar a atuação dos profissionais em atendimento com a finalidade de 

recolher subsídios para aprimorar o trabalho, com vistas ao avanço da 

aprendizagem dos alunos; 

8. Buscar em conjunto com as Unidades de ensino, professores e pais, a solução 

dos problemas referentes à aprendizagem dos alunos; 

9. Contribuir com orientações para as Unidades de Ensino, sobre os aspectos e 

desenvolvimentos dos alunos para subsidiar a elaboração de materiais, planos e 

atividades a serem desenvolvidas pelos segundos professores; 

10. Promover a parceria entre o Centro e a Secretaria Municipal da Educação a fim 

de que as ações estabelecidas sejam eficazes quanto ao objetivo de cada indivíduo. 
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11. Orientar e dar suporte aos pais, concomitantemente aos atendimentos 

realizados aos alunos e incentivar a participação dos pais; 

12. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, equipe multidisciplinar e 

famílias; 

13. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

14. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

15. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE 
ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

CEMAM – CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
MIKAEL BENTO DE OLIVEIRA – BAIRRO JORDÃO 

CEMAM – CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
MIKAEL BENTO DE OLIVEIRA – BAIRRO CANTO DE GANCHOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 02 

ATRIBUIÇÕES 

1. Monitorar o controle da frequência e pontualidade de toda equipe do Centro 

Municipal de Atendimento Multidisciplinar, homologando os registros eletrônicos de 

ponto e zelando pela fidedignidade das informações através de registros de faltas 

dos servidores, entradas tardias, saídas antecipadas, substituições, dentre outros;  

2. Realizar o agendamento dos alunos encaminhados para cada profissional 

competente; 

3. Atender alunos encaminhados das Unidades de Ensino, pais ou responsáveis 

que procuram o Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, encaminhando 

para os profissionais competentes.  

4. Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade de Ensino e a 

Secretaria Municipal da Educação; 

5. Alimentar o Sistema de Gestão Escolar com todas as informações necessárias 

dos alunos e funcionários, e dar suporte para toda equipe do Centro Municipal de 

Atendimento Multidisciplinar; 

6. Monitorar as listas de espera, identificar as vagas em aberto para subsidiar a 

Direção do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar; 

7.Participar junto com a equipe do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar, 

o planejamento e execução das reuniões internas, reuniões de pais, e outras 

atividades; 

8. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, equipe multidisciplinar e 

famílias; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DO POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO JORDÃO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO CALHEIROS 
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POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO AREIAS DE BAIXO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO AREIAS DO MEIO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO FAZENDA DA ARMAÇÃO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO PALMAS 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO ARMAÇÃO DA PIEDADE 

PADRÃO: CC-6 VAGAS: 08 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir o Polo de Projetos Educacionais assegurando o cumprimento das 

disposições legais, das diretrizes da política educacional e das instruções da 

Secretaria Municipal da Educação; 

2. Controlar e avaliar as atividades de projetos educacionais, administrativas, tendo 

sempre iniciativa nas diferentes e diversificadas situações encontradas no Polo; 

3. Buscar a integração dos turnos, dos setores e dos servidores do Polo, facilitando 

a circulação e acesso de toda informação de interesse da comunidade escolar; 

4. Autorizar a matrícula dos alunos, observada a legislação própria, juntamente com 

o Diretor de projetos dos polos educacionais; 

5. Representar o Polo de Projetos Educacionais, perante órgãos ou autoridades do 

poder público e em atividades de interesse da comunidade escolar; 

6. Aplicar as penalidades de acordo com as normas estatutárias, regimentais e 

normas disciplinares no Polo de projetos educacionais; 

7. Coordenar, anualmente ou quando solicitado, o inventário prévio dos bens 

patrimoniais do Polo de projetos educacionais, bem como, informar aos órgãos 

competentes, as necessidades de reparos, reformas e ampliações do prédio;  

8. Orientar e coordenar todos os servidores do polo de projetos educacionais sobre 

o uso guarda e manutenção dos equipamentos e materiais de consumo;  

9. Estimular a comunidade a se co-responsabilizar pela preservação do prédio e dos 

equipamentos do Polo de projetos educacionais;  

10. Delegar poder, distribuir funções, atribuir responsabilidades estimulando o 

desempenho do Polo de projetos educacionais;  

11. Colher propostas da comunidade local através da promoção de encontros 

periódicos entre o Polo de projetos e a comunidade para avaliação de desempenho 

da unidade e de propostas de projetos; 

12. Encaminhar, na área de sua competência, os recursos, processos, petições ou 

ofícios dirigidos a qualquer autoridade, e/ou remetê-los devidamente informados a 

quem de direito, nos prazos legais; 

13. Convocar e presidir as reuniões realizadas no polo de projetos educacionais; 

14. Garantir o cumprimento do calendário do polo aprovado para cada ano letivo; 

15. Acompanhar as atividades administrativas relativas a atestado de exercício 

mensal, fluxo de documentos de vida escolar e funcional, de dados, informação e 

outros indicadores à Secretaria Municipal da Educação, respondendo por sua 

fidedignidade e atualização;  

16. Comunicar às autoridades competentes dos casos de irregularidades graves 

ocorridas no polo;  



 

265 

17. Tomar decisão, junto ao corpo de profissionais e docentes envolvidos, sobre 

recursos interpostos pelos alunos ou seus responsáveis, relativos aos projetos 

oferecidos; 

18. Articular a divulgação das atividades realizadas no polo de projetos 

educacionais, para os demais setores da Secretaria Municipal da Educação, 

Unidade de ensino e comunidade; 

19. Articular juntamente com o diretor de projetos de polos educacionais, o 

planejamento e execução das reuniões internas, reuniões de pais, e outras 

atividades, para descoberta de potencialidades, aptidões e interesses dos alunos. 

20. Promover a participação do polo para participar de eventos, olimpíadas, 

festivais, campeonatos internos e externos; 

21. Promover a formação continuada dos profissionais que atuam nos projetos 

educacionais; 

22. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

23. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

24. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DO POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO CANTO DOS GANCHOS 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO JORDÃO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO CALHEIROS 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO AREIAS DE BAIXO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO AREIAS DO MEIO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO FAZENDA DA ARMAÇÃO 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO PALMAS 

POLO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO BAIRRO ARMAÇÃO DA PIEDADE 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 08 

ATRIBUIÇÕES 

1. Monitorar o controle da frequência e pontualidade de toda equipe do Polo de 

Projetos Educacionais, homologando os registros eletrônicos de ponto e zelando 

pela fidedignidade das informações através de registros de faltas dos servidores, 

entradas tardias, saídas antecipadas, substituições, dentre outros; 

2. Atender alunos, pais ou responsáveis que procuram o Polo de Projetos 

Educacionais. 

3. Acompanhar e avaliar as atividades de projetos educacionais, administrativas, 

tendo sempre iniciativa nas diferentes e diversificadas situações encontradas no 

Polo e subsidiar o Diretor do Polo de Projetos Educacionais; 

4. Buscar a integração dos turnos, dos setores e dos servidores do Polo, facilitando 

a circulação e acesso de toda informação de interesse da comunidade escolar; 

5. Realizar, anualmente ou quando solicitado, o inventário prévio dos bens 

patrimoniais do Polo de projetos educacionais, bem como, informar aos órgãos 

competentes, as necessidades de reparos, reformas e ampliações do prédio;  

6. Realizar pesquisas na comunidade local através da promoção de encontros 

periódicos entre o Polo de projetos e a comunidade para avaliação de desempenho 

da unidade e de propostas de projetos; 
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7. Organizar reuniões no polo de projetos educacionais; 

8. Garantir o cumprimento do calendário do polo aprovado para cada ano letivo; 

9. Acompanhar as atividades administrativas relativas a atestado de exercício 

mensal, fluxo de documentos de vida escolar e funcional, de dados, informação e 

outros indicadores à Secretaria Municipal da Educação, respondendo por sua 

fidedignidade e atualização;  

10. Organizar o horário de trabalho da equipe atendendo aos interesses do serviço 

e, quando possível do servidor; 

11. Articular a divulgação das atividades realizadas no polo de projetos 

educacionais, para os demais setores da Secretaria Municipal da Educação, 

Unidade de ensino e comunidade; 

12. Acompanhar juntamente com o diretor de projetos de polos educacionais, o 

planejamento e execução das reuniões internas, reuniões de pais, e outras 

atividades, para descoberta de potencialidades, aptidões e interesses dos alunos. 

13. Viabilizar e garantir espaços para estudos, pesquisas e reflexão em torno da 

práxis educativa da Rede Municipal de Ensino no âmbito de projetos 

extracurriculares; 

14. Promover a formação continuada dos profissionais que atuam nos projetos 

educacionais; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17.Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1.Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal da Saúde, a sua representação, a 

gestão das unidades a ela vinculadas e a direção e gestão do Sistema Único de 

Saúde – SUS no âmbito do Município; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar, orientar e formular a 

política de saúde do Município, através: 

a) da implementação do Sistema Municipal da Saúde; 

b) do desenvolvimento de ações de promoção e recuperação da saúde da 

população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas da 

vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional; 

c) da orientação alimentar e de saúde do trabalhador; 

d) da operação de serviços médicos, odontológicos, de enfermagem e psicológicos; 

e) da promoção de campanhas de esclarecimento sanitário e preventivo; 

f) do controle das políticas de higiene e saúde pública; 

g) da participação na elaboração e coordenação das políticas de proteção ao meio 

ambiente; 

3. Monitorar, analisar e avaliar a situação de saúde dos Munícipes; 

4. Coordenar e executar, em caráter complementar, ações e serviços de vigilância, 

investigação e controle de riscos e danos à saúde; 

5. Formular e coordenar a política municipal de assistência farmacêutica e de 

medicamentos; 

6. Formular a política de desenvolvimento e formação de recursos humanos em 

saúde, dos projetos e das ações e serviços de saúde, articuladamente com o 

Secretário Municipal de Administração; 

7. Criar e implementar mecanismos de participação social como meio de aproximar 

as políticas de saúde dos interesses e necessidades da população; 

8. Promover e garantir a qualidade dos serviços de saúde; 

9. Estabelecer as diretrizes das unidades de saúde próprias do Município; 

10. Desenvolver mecanismos de gestão e regulação aplicáveis às unidades de 

saúde próprias sob a gestão descentralizada que permaneçam em sua organização 

administrativa; 

11. Coordenar as políticas e ações programáticas de assistência em saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 

12. Discutir soluções para problemas relacionados a medicamentos e falhas nos 

serviços do Sistema Único de Saúde - SUS; 

13. Gerir o Fundo Municipal da Saúde, com as seguintes prerrogativas: 

a) ordenar despesas; 

b) autorizar as despesas procedentes de sua unidade gestora; 

c) assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem 

como designar formalmente servidor para acompanhar a execução e fiscalização e, 

ainda, emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução do contrato; 
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d) autorizar empenhos e pagamentos; 

14. Expedir portarias com procedimentos e normas técnicas no âmbito da 

administração da Secretaria Municipal da Saúde; 

15. Exercer as prerrogativas de autoridade sanitária do Município; 

16. Homologar as decisões do Conselho Municipal da Saúde. 

 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE ADJUNTO 

PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal da Saúde na 

ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal da 

Saúde, o processo de planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas 

pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a gestão administrativa, 

financeira e de controle interno; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as diretrizes 

definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal da Saúde e o Secretário Adjunto, em estudos, 

avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível estratégico, sobre 

assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal da Saúde; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal da Saúde; 
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8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal da Saúde; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal da Saúde; 

11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal da Saúde e, quando for o caso, encaminhando-

os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 

PADRÃO: CC-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar e avaliar, as ações administrativas a serem executadas, de modo 

a garantir a efetivação das ações das demais Diretorias e unidades que compõe a 

Secretaria Municipal da Saúde; 

2. Garantir, com qualidade e eficiência, os recursos físicos, humanos e materiais 

necessários ao pleno funcionamento das Unidades de Saúde e da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

3. Coordenar, acompanhar e promover a execução das atividades relativas à 

administração na Secretaria Municipal da Saúde quanto a área de recursos 

humanos, material, almoxarifado, segurança, limpeza e arquivo; 

4. Estabelecer metodologias para a realização dos atos de movimentação e 

progressão funcional do pessoal técnico e administrativo, considerando o Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipal e o Plano de Cargos e Remunerações dos 

Servidores Municipais; 

5. Suprir a demanda dos Recursos Humanos necessários ao desenvolvimento das 

atividades técnicas e administrativas nas Unidades de Saúde, através da realização 

de Processos Seletivos e Concursos de Ingresso para cargos efetivos da área da 

saúde; 

6. Responsabilizar-se pela supervisão e acompanhamento de todos os editais 

lançados pela Secretaria Municipal da Saúde; 

7. Sugerir e promover, quando necessário, alterações na legislação municipal 

visando adequar-se às necessidades; 

8. Controlar em conjunto com a Subdiretoria de Gestão de Recursos Humanos a 

frequência dos servidores; 

9. Subsidiar a Subdiretoria de Gestão de Recurso Humanos da Saúde na política 

de capacitação dos Recursos Humanos de todos os segmentos e unidades da 

Secretaria; 

10. Orientar e dirigir as atribuições de controle e preservação do acervo do arquivo 

de autos e documentos administrativos da Secretaria Municipal da Saúde; 
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11. Dirigir todas as demandas relacionadas ao controle de protocolos, despacho e 

andamento de processos, otimizando respostas e retornos às demais Secretarias 

Municipais e unidade da Administração Municipal; 

12. Coordenar o trabalho de seleção e preparação de material dos conjuntos 

documentais da Secretaria Municipal da Saúde a serem eliminados, deixando-os 

disponíveis para eventuais verificações; 

13. Coordenar a incineração de documentos Secretaria Municipal da Saúde, na 

forma em que a legislação estabelecer; 

14. Planejar a distribuição dos materiais prioritários e indispensáveis ao 

funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde; 

15. Realizar a organização, acompanhamento, encaminhamento e disponibilidade 

de informações financeiras e administrativas referentes aos servidores públicos 

vinculados à Secretaria Municipal da Saúde; 

16. Solicitar a aquisição e coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, 

conferência, guarda, conservação e distribuição de insumos, de materiais 

permanentes e de consumo da Rede Municipal da Saúde;  

17. Realizar estudos e pesquisas objetivando a elaboração e desenvolvimento de 

projetos de modernização de estruturas, sistemas e métodos, relacionados ao apoio 

operacional, bem como coordenar sua implantação;  

18. Gerenciar o controle financeiro, contábil e patrimonial da Secretaria Municipal 

da Saúde;  

19. Assistir ao Secretário Municipal da Saúde na tarefa de gerir o Fundo Municipal 

da Saúde ou quaisquer outros recursos transferidos por órgãos governamentais; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

SUBDIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE 

PADRÃO:CC-5 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Diretor de Administração Geral da Saúde nas atividades relacionadas 

a gestão de Recursos Humanos; 

2. Responder ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração quanto a todos os dados funcionais dos servidores da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

3. Coordenar o registro da movimentação de pessoal, com o registro de admissão 

ou demissão e demais anotações funcionais pertinentes, e realizar enquadramento, 

reenquadramento, progressão funcional, transferência e demais atos pertinentes à 

vida funcional do servidor, procedendo a supervisão do respectivo registro; 

4. Apoiar a elaboração de relatórios e bases de dados dos servidores da Secretaria 

Municipal da Saúde para cumprimento de obrigações trabalhistas, tributárias, 

orçamentárias e financeiras; 
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5. Dirigir todas as atividades relativas à confecção de atos administrativos em geral, 

vinculados ou discricionários, relativos aos servidores da Secretaria Municipal da 

Saúde, com o acompanhamento de suas publicações; 

6. Apoiar as comissões para concurso público no preenchimento das vagas dos 

cargos de servidores efetivos e temporários da Secretaria Municipal da Saúde;  

7. Supervisionar as políticas e ações de Saúde Ocupacional e os procedimentos de 

readaptação funcional dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde; 

8. Definir e aplicar as diretrizes e critérios referentes à lotação e ao remanejamento 

de recursos humanos necessários ao desenvolvimento da melhor gestão da 

Secretaria Municipal da Saúde; 

9. Acompanhar a organização da escala de férias e implementação de períodos 

aquisitivos dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde; 

10. Auxiliar, quando necessário, na tramitação de processos de servidores da 

Secretaria Municipal da Saúde, relativos a promoções funcionais, licenças, 

afastamentos, requerimentos diversos, readaptações, retorno às funções, 

aposentadorias, entre outros; 

11. Controlar e acompanhar os processos de licença-prêmio, licença para 

tratamento de saúde e outras licenças remuneradas, e a licença sem vencimentos 

dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde; 

12. Coordenar e acompanhar os procedimentos referentes à Avaliação de 

Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório dos servidores da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

13. Participar de estudos e levantamentos visando a detectar a existência de 

servidores da Secretaria Municipal da Saúde com distúrbios físicos e/ou emocionais 

que inviabilizem o exercício da função, procedendo ao encaminhamento destes à 

Gerência de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal da Administração; 

14. Realizar o fornecimento de informações relativas à vida funcional aos servidores 

da Secretaria Municipal da Saúde e orientá-los quanto às normas e procedimentos 

relativos à carreira, aos benefícios, aos direitos e aos deveres; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, planejar, organizar, coordenar, supervisionar, monitorar, controlar os 

processos administrativos da Secretaria Municipal da Saúde; 

2. Distribuir atividades, em cumprimento as determinações do Diretor de 

Administração Geral da Saúde, e acompanhar se estão sendo realizadas no prazo, 

com a qualidade necessária e determinar correções, se necessárias; 

3. Participar da elaboração da política administrativa na organização dos recursos 

econômico-financeiros, da aquisição, armazenamento, distribuição e utilização de 

materiais permanente e de consumo; 
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4. Elaborar estudo, pesquisas e levantamentos fornecendo subsídios à definição de 

diretrizes, programas e ações na área administrativa 

5. Chefiar a assiduidade e eficácia dos servidores operacionais, por meio do 

controle de frequência e desempenho; 

6. Acompanhar a manutenção dos programas administrativos da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

7. Efetuar o controle dos contratos da Diretoria de Administração Geral da Saúde; 

8. Controlar as autorizações relativas à manutenção preventiva e corretiva de peças 

e serviços da Secretaria Municipal da Saúde; 

9. Assessorar diariamente o Diretor de Administração Geral da Saúde na execução 

das atribuições pertinentes a unidade, promovendo a elaboração de estudos, 

normas, procedimentos, pareceres administrativos e demais atos que assegurarem 

o pleno desenvolvimento das atividades relacionadas com a Secretaria Municipal 

da Saúde; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE COMPRAS DA SAÚDE 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar a constituição de registro de preços para aquisições da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

2. Promover pesquisa de mercado referente às modalidades previstas na legislação 

de licitações, bem como, dos valores das contratações diretas realizadas pelos 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta, na área da saúde; 

3. Organizar e manter atualizado o Cadastro de Fornecedores da área da saúde; 

4. Disponibilizar à Comissão Permanente de Licitações, todos os documentos e 

informações necessárias ao bom andamento dos processos licitatórios da 

Secretaria Municipal da Saúde; 

5. Efetuar o controle de compras realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde; 

6. Efetuar o controle de licitações da Secretaria Municipal da Saúde; 

7. Monitorar os preços praticados com vistas a evitar abusos em produtos, bens e 

insumos a serem adquiridos pela Secretaria Municipal da Saúde; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 
 
 
 

DIRETOR DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 
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ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar ao Secretário Municipal da Saúde na tarefa de administrar, 

programar, coordenar e controlar as atividades administrativas e técnicas realizadas 

na Policlínica Municipal; 

2. Dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na Policlínica 

Municipal nas seguintes áreas: 

a) administrativas, financeiras e orçamentarias; 

b) de recursos humanos; 

c) de patrimônio e materiais; 

d) tecnológica; 

e) planejamento organizacional; 

3. Implementar programas e projetos definidos pela Administração Municipal para a 

Policlínica Municipal; 

4. Coordenar a elaboração e implantação dos protocolos clínicos e de acesso da 

comunidade, no âmbito da Policlínica Municipal, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas para a Política de Saúde do Município; 

5. Promover a constante otimização e capacidade de oferta dos serviços de saúde 

da Policlínica Municipal; 

6. Apoiar a formulação da Política de Saúde do Município e atuar no controle de sua 

execução, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas estratégias 

para sua aplicação, respeitando as decisões emanadas das instâncias legais e a 

programação local estabelecida anualmente; 

7. Promover estudos de racionalização eficiente de materiais e insumos e controlar 

o desempenho organizacional da Policlínica Municipal; 

8. Planejar e organizar a qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores que executam suas atividades na Policlínica Municipal; 

9. Coordenar a elaboração de relatórios semestrais das atividades realizadas na 

Policlínica Municipal para análise do Secretário Municipal da Saúde e do Prefeito 

Municipal; 

10. Elaborar as rotinas, fluxos, procedimentos e todos os atos legais relativos ao 

exercício de todos os trabalhos fornecidos pela Policlínica Municipal; 

11. Solicitar a aquisição e coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, 

conferência, guarda, conservação e distribuição dos insumos, materiais 

permanentes e de consumo da Policlínica Municipal;  

12. Realizar estudos e pesquisas objetivando a elaboração e desenvolvimento de 

projetos de modernização de estruturas, manutenção e reformas, sistemas e 

métodos, relacionados ao apoio operacional e administrativo da Policlínica 

Municipal;  

13. Estimular as equipes para o aperfeiçoamento profissional e a participação das 

capacitações e desenvolvimento de projetos na Policlínica Municipal; 

14. Apoiar e promover campanhas de saúde pública; 

15. Solicitar publicações de interesse da unidade e sua comunidade junto à Diretoria 

de Administração Geral da Secretaria Municipal da Saúde; 
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16. Estabelecer mecanismos para maximizar o detalhamento da informação 

disponibilizada ao usuário da Policlínica Municipal; 

17. Elaborar estudos, pesquisas e projetos e implementar ações concernentes a sua 

esfera de competência, visando ao aperfeiçoamento das atividades na Policlínica 

Municipal; 

18. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe; 

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE OPERAÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar suporte e informações ao Diretor da Policlínica Municipal na tarefa de 

administrar, programar, coordenar e controlar as atividades administrativas e 

técnicas realizadas na unidade; 

2. Organizar as agendas eletrônicas dos médicos através do número de vagas 

disponibilizadas, bem como particularidades; 

3. Organizar e encaminhar à Diretoria da Policlínica Municipal o relatório de 

produção mensal de todos os atendimentos/procedimentos realizados na Unidade; 

4. Supervisionar e avaliar todo o processo e manutenção de esterilização dos 

artigos cirúrgicos utilizados na Policlínica Municipal; 

5. Solucionar de forma eficaz qualquer intercorrência ocorrida com o paciente, 

preservando a segurança e saúde dos indivíduos; 

6. Coordenar e organizar o Serviço de Arquivo Médico da Policlínica Municipal; 

7. Gerenciar o tempo de espera para o atendimento da população, propondo 

mecanismos de aperfeiçoamento na gestão do tempo de espera na Policlínica 

Municipal; 

8. Buscar e assegurar o padrão de qualidade no acolhimento e atendimento aos 

usuários pelas equipes de saúde na Policlínica Municipal;  

9. Apoiar melhorias tecnológicas para a execução das atividades na Policlínica 

Municipal; 

10. Coordenar, orientar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de 

conservação, limpeza e higiene da Policlínica Municipal em parceria com a Diretoria 

de Administração Geral e a Diretoria de Patrimônio da Secretaria Municipal da 

Saúde;  

11. Participar da elaboração de protocolos quando solicitado pela Direção de 

Atenção Básica e outras unidades; 

12. Acompanhar o atendimento aos munícipes; 

13. Prestar assistência ao paciente, quando necessário;  

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar todos os canais de relacionamento (presencial e telefônico) entre a 

Administração Municipal e os cidadãos nos processos de acolhimento e 

atendimento da Policlínica Municipal; 

2. Prestar suporte e informações aos servidores que realizam o atendimento do 

cidadão na Policlínica Municipal, em todos os canais de relacionamento; 

3. Gerir a padronização dos procedimentos de relacionamento, verificando sua 

correta implementação na unidade, supervisionando-as e encarregando-se de 

prestar os esclarecimentos para a manutenção da qualidade do atendimento; 

4. Garantir adequadas condições de trabalho aos servidores da área de 

atendimento ao cidadão, com vistas a manter os níveis desejados de qualidade; 

5. Definir indicadores de desempenho para monitorar a qualidade do atendimento e 

dos serviços prestados na Policlínica Municipal; 

6. Coordenar a organização dos documentos gerados pela prestação de serviços 

de atendimento ao cidadão Policlínica Municipal, enviando-os as corretas unidades 

de destino, se for o caso; 

7. Coordenar o trâmite de documentos entre a unidade de atendimento e os demais 

órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta; 

8. Organizar os procedimentos para otimização do trâmite interno dos processos na 

Policlínica Municipal; 

9. Relacionar-se com os órgãos de Prefeitura, e de fora dela, para encaminhamento 

e recebimento de processos e documentos relacionados as atividades de 

atendimento na Policlínica Municipal; 

10. Relacionar-se com o cidadão, quando for necessário, para esclarecer 

encaminhamentos e solicitações referentes a processos e documentos na 

Policlínica Municipal; 

11. Organizar o arquivamento dos processos possibilitando o retorno ao cidadão 

quando necessário; 

12. Organizar o arquivamento dos processos no arquivo de passagem, que 

permanecerá no prédio da Policlínica Municipal até o seu devido encaminhamento 

ao arquivo permanente; 

13. Organizar a retirada presencial de documentos e dos processos pendentes e 

concluídos na Policlínica Municipal;  

14. Atuar para a melhoria de processos e sistemas de atendimento, das interfaces 

com os órgãos da Prefeitura e dos processos de prestação de serviços na área da 

saúde; 

15. Manter a integração das ações e a consistência entre os níveis de serviços dos 

diversos canais de atendimento; 

16. Atualizar constantemente quaisquer alterações na metodologia dos serviços de 

atendimento; 

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 
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18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE ATENDIMENTO AO IDOSO E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar todos os canais de relacionamento (presencial e telefônico) entre a 

Administração Municipal e os cidadãos idosos e portadores de deficiência nos 

processos de acolhimento e atendimento da Policlínica Municipal; 

2. Prestar suporte e informações aos servidores que realizam o atendimento dos 

cidadãos idosos e portadores de deficiência na Policlínica Municipal, em todos os 

canais de relacionamento, planejando ações especificas para tal atendimento; 

3. Gerir a padronização dos procedimentos de relacionamento com cidadãos idosos 

e portadores de deficiência, em parceria com a Gerência de Atendimento ao 

Cidadão, verificando sua correta implementação na unidade, supervisionando-as e 

encarregando-se de prestar os esclarecimentos para a manutenção da qualidade 

do atendimento; 

4. Garantir adequadas condições de trabalho aos servidores da área de 

atendimento aos cidadãos idosos e portadores de deficiência, com vistas a manter 

os níveis desejados de qualidade; 

5. Definir indicadores de desempenho para monitorar a qualidade do atendimento e 

dos serviços prestados na Policlínica Municipal, aos cidadãos idosos e portadores 

de deficiência; 

6. Coordenar a organização dos documentos gerados pela prestação de serviços 

de atendimento aos cidadãos idosos e portadores de deficiência na Policlínica 

Municipal, enviando-os as corretas unidades de destino e a Secretaria Municipal de 

Ação Social, se for o caso; 

7. Coordenar o trâmite de documentos entre a unidade de atendimento e os demais 

órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta; 

8. Organizar os procedimentos para otimização do trâmite interno dos processos na 

Policlínica Municipal aos cidadãos idosos e portadores de deficiência, observado no 

que couber a aplicação da legislação federal de atendimento prioritário; 

9. Relacionar-se com os órgãos de Prefeitura, e de fora dela, para encaminhamento 

e recebimento de processos e documentos relacionados as atividades de 

atendimento na Policlínica Municipal aos cidadãos idosos e portadores de 

deficiência; 

10. Relacionar-se com o cidadão idoso e portador de deficiência, quando for 

necessário, para esclarecer encaminhamentos e solicitações referentes a 

processos e documentos na Policlínica Municipal; 

11. Organizar o arquivamento dos processos possibilitando o retorno aos cidadãos 

idosos e portadores de deficiência, quando necessário; 
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12. Organizar o arquivamento dos processos no arquivo de passagem, que 

permanecerá no prédio da Policlínica Municipal até o seu devido encaminhamento 

ao arquivo permanente; 

13. Organizar a retirada presencial de documentos e dos processos pendentes e 

concluídos na Policlínica Municipal pelos cidadãos idosos e portadores de 

deficiência;  

14. Atuar para a melhoria de processos e sistemas de atendimento, das interfaces 

com os órgãos da Prefeitura e dos processos de prestação de serviços na área da 

saúde; 

15. Manter a integração das ações e a consistência entre os níveis de serviços dos 

diversos canais de atendimento; 

16. Atualizar constantemente quaisquer alterações na metodologia dos serviços de 

atendimento aos cidadãos idosos e portadores de deficiência, em parceria com a 

Gerência de Atendimento ao Cidadão; 

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e planejar a elaboração da Política Municipal de Estratégias de Alta e Média 

Complexidade em consonância com as políticas estadual e nacional respeitando os 

princípios do Sistema Único de Saúde - SUS; 

2. Participar da formulação e implementação da política de assistência à saúde no 

Município, observados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; 

3. Implementar o modelo de atenção à saúde em consonância com as diretrizes 

definidas pela política Municipal da Saúde, emitindo, quando necessário, parecer 

sobre normas para sua operacionalização; 

4. Planejar, executar, controlar e acompanhar os serviços de média e alta 

complexidade e especializados; 

5. Promover o acesso universal a assistência em saúde, zelando pelos princípios 

de equidade e integralidade e pela consolidação da vigilância em saúde; 

6. Participar da formulação da política Municipal da Saúde e atuar no controle de 

sua execução, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas 

estratégias para sua aplicação, respeitando as decisões emanadas das instâncias 

legais e a programação local e regional estabelecida anualmente; 

7. Viabilizar estratégias de gestão que garantam a execução da Política Municipal 

da Saúde no âmbito das Unidades de Saúde; 

8. Garantir os procedimentos de coleta de dados, subsidiando o sistema de 

informação como apoio à gestão e ao gerenciamento da Política Municipal da 

Saúde; 
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9. Promover o acesso da população aos recursos ambulatoriais, de apoio 

diagnóstico - terapêutico e a assistência hospitalar, nos seus diferentes níveis de 

complexidade; 

10. Apoiar a elaboração de protocolos de atenção em média e alta complexidade e 

serviços especializados; 

11. Articular-se com os demais níveis de gestão do SUS, assim como com outros 

Órgãos e Secretarias Municipais, com a finalidade de cooperação mútua e 

estabelecimento de estratégias comuns para garantir a promoção e a prevenção 

dos riscos à saúde; 

12. Promover a instalação e acompanhar comissões e comitês de interesse da 

Política Municipal da Saúde e do Sistema Único de Saúde - SUS; 

13. Participar de reuniões junto ao Conselho Municipal da Saúde – CMS 

representando a Secretaria Municipal da Saúde administrativamente e 

tecnicamente em assuntos relativos à Atenção Média e Alta Complexidade e 

serviços especializados; 

14. Realizar interfaces com órgãos técnicos, setores governamentais e não 

governamentais de interesse da atenção de média complexidade e serviços 

especializados, representando a Secretaria Municipal da Saúde nos processos de 

articulação e gestão interinstitucionais afins; 

15. Estruturar a Política Nacional de Atenção às Urgências na rede municipal, 

assegurando o acesso à assistência da urgência e emergência, nos níveis de 

complexidade absorvidos pela Secretaria Municipal da Saúde; 

16. Coordenar o serviço de atenção às urgências no âmbito pré-hospitalar básico, 

respeitando as pactuações e nível de complexidade absorvidos pela Secretaria 

Municipal da Saúde; 

17. Coordenar e executar a regulação das Autorizações de Internação Hospitalar - 

AIH; 

18. Participar do desenvolvimento de todas as ações que visem estruturar a política 

de Atenção às Urgências para o Município; 

19. Dirigir ações para o desenvolvimento das ações referentes aos mutirões de 

cirurgias eletivas; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERÊNCIA DE AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 

PADRÃO:CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Diretor de Ações de Alta e Média Complexidade no planejamento da 

Política Municipal de Estratégias de Alta e Média Complexidade em consonância 

com as políticas estadual e nacional respeitando os princípios do Sistema Único de 

Saúde - SUS; 

2. Apoiar a formulação e implementação da política de assistência à saúde no 

Município, observados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; 
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3. Gerenciar os serviços de média e alta complexidade e especializados; 

4. Coordenar os procedimentos de coleta de dados, subsidiando o sistema de 

informação como apoio à gestão e ao gerenciamento da Política Municipal da 

Saúde; 

5. Coordenar os programas de acesso da população aos recursos ambulatoriais, de 

apoio diagnóstico - terapêutico e a assistência hospitalar, nos seus diferentes níveis 

de complexidade; 

6.Supervisionar os procedimentos básicos relacionados ao serviço de atenção às 

urgências no âmbito pré-hospitalar básico, respeitando as pactuações e nível de 

complexidade absorvidos pela Secretaria Municipal da Saúde; 

7. Apoiar o desenvolvimento de todas as ações que visem estruturar a política de 

Atenção às Urgências para o Município; 

8. Coordenar o desenvolvimento das ações referentes aos mutirões de cirurgias 

eletivas; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE ATENÇÃO BÁSICA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a elaboração da Política Municipal de Estratégias da Atenção Básica em 

consonância com as políticas estadual e nacional respeitando os princípios do 

Sistema Único de Saúde - SUS; 

2. Participar da formulação e implementação da política de assistência à saúde no 

Município, observados os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; 

3. Coordenar a elaboração/atualização de normas e protocolos para execução das 

ações e programas de Atenção Básica na Rede Municipal da Saúde; 

4. Acompanhar, orientar e supervisionar os serviços de Atenção Básica executados 

pela Rede Municipal da Saúde, assegurando o cumprimento dos princípios do 

Sistema Único de Saúde - SUS; 

5. Promover a articulação com instituições das diferentes esferas governamentais 

ou instituições não governamentais com vistas à promoção da intersetorialidade 

como estratégia de promoção da saúde e desenvolver ações em parceria com as 

demais coordenações e áreas técnicas da Secretaria Municipal da Saúde a fim de 

fortalecer as ações da Atenção Básica; 

6. Planejar, orientar e avaliar as ações e serviços prestados à população e outros 

serviços e programas aprovados no Plano Municipal da Saúde, em articulação com 

as demais instâncias da Secretaria Municipal da Saúde; 

7. Definir, coordenar e assessorar o sistema de redes integradas de ações e 

serviços de saúde; 

8. Identificar os serviços de referência para o estabelecimento de padrões técnicos 

de assistência à saúde; 
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9. Promover o desenvolvimento de ações estratégicas voltadas para a reorientação 

do modelo de atenção à saúde, tendo como eixo estruturador as ações de Atenção 

Básica; 

10. Acompanhar a execução das estratégias de expansão e fortalecimento da 

Estratégia de Saúde da Família – ESF; 

11. Participar da elaboração, implantação e implementação de normas, 

instrumentos, indicadores e métodos que fortaleçam a qualidade e a capacidade de 

gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, no Município; 

12. Promover a integração dos setores da saúde e da educação no sentido de 

fortalecer as instituições formadoras de profissionais atuantes na área; 

13. Contribuir para a equidade, apoiando e articulando grupos sociais que 

demandam políticas específicas de saúde; 

14. Participar na coordenação da Política de Monitoramento e Avaliação da Gestão 

do Sistema Único de Saúde, por meio da análise de seu desenvolvimento, da 

identificação e disseminação de experiências inovadoras, produzindo subsídios 

para a tomada de decisões e a organização dos serviços; 

15. Elaborar relatórios periódicos e análise das metas programadas, bem como a 

divulgação dos resultados obtidos a fim de propor e/ou fortalecer as estratégias 

utilizadas e estabelecer, os Indicadores da Atenção Básica a serem pactuados pela 

Secretaria Municipal da Saúde com as outras esferas de Governo; 

16. Assumir a direção técnica, organizar, supervisionar e avaliar o atendimento e 

produção médica em toda a rede de serviços de Atenção Básica prestados pela 

Secretaria Municipal da Saúde; 

17. Supervisionar e monitorar o uso de equipamentos médicos de diagnóstico; 

18. Participar na seleção e contratação dos profissionais que compõem as equipes 

multiprofissionais de saúde, em conformidade com a legislação vigente; 

19. Elaborar, acompanhar e apoiar a execução de projetos e eventos que possam 

fomentar a qualidade das ações da Atenção Básica; 

20. Participar da elaboração de metodologias e instrumentos de monitoramento e 

avaliação da Atenção Básica na esfera municipal, desenvolvendo mecanismos 

técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de recursos humanos, com 

vistas à institucionalização da avaliação; 

21. Estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais 

das equipes; 

22. Firmar, monitorar e avaliar os indicadores da Atenção Básica, divulgando 

anualmente os resultados alcançados; 

23. Buscar a viabilização de parcerias com organizações governamentais, não 

governamentais e com o setor privado para fortalecimento da Atenção Básica no 

âmbito do seu território; 

24. Gerenciar as bases de dados produzidas pela Rede Municipal da Saúde, 

assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da 

Atenção Básica vigente, por parte dos profissionais, verificando sua consistência, 

estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, e divulgando os 

resultados obtidos dos estabelecimentos de saúde sob sua gestão; 
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25. Propor metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da Atenção 

Básica na esfera municipal; 

26. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

27. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

28. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, organizar, supervisionar, as ações e serviços em saúde referentes à 

regulação do Sistema Único de Saúde no Município, promovendo a equidade do 

acesso e integralidade da assistência, de forma equânime, ordenada, oportuna e 

racional; 

2. Formular, acompanhar, controlar e avaliar o Sistema Municipal da Saúde e a 

execução das ações e serviços de em seu território, respeitadas as competências 

municipais; 

3. Ordenar o acesso aos serviços de saúde, otimizando os recursos assistenciais 

disponíveis, garantindo a melhor alternativa face às necessidades de atenção e 

assistência à saúde da população; 

4. Processar e manter atualizados os dados da produção ambulatorial do Município 

e prestadores de serviços sob gestão municipal, gerando os relatórios necessários 

com os dados da produção para o devido pagamento; 

5. Assessorar tecnicamente e disponibilizar as informações da Secretaria Municipal 

da Saúde as demais instâncias da Administração Pública Municipal; 

6. Controlar de forma contínua e periódica a implementação das atividades de 

saúde e seus componentes, a fim de assegurar que a entrada, o processo e a 

produção prevista e outras ações necessárias funcionem como o previsto; 

7. Auditar, de forma sistemática e independente os fatos obtidos através de 

observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, para verificar a 

adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar 

se as ações de saúde e seus resultados estão de acordo como as disposições 

planejadas; 

8. Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e 

ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica; 

9. Organizar e analisar os dados de interesse das equipes locais e da gestão 

municipal, relativos à Atenção Básica, disponibilizando e divulgando os resultados 

obtidos; 

10. Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial, utilizando 

instrumento de programação local; 

11. Participar da formulação da Política Municipal da Saúde e apoiar no controle 

de sua execução, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas 

estratégias para sua aplicação, respeitando as 

decisõesemanadasdasinstânciaslegaiseaprogramaçãolocaleregionalestabeleci

daanualmente; 
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12. Organizar todas as ações referentes à realização de mutirões de consultas 

e exames especializados; 

13. Coordenar a ação regulatória e dar providências as solicitações/processos das 

demandas geradas pela Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, Ministério 

Público, Conselho Tutelar e entre outras unidades com tal competência; 

14. Definir estratégias de articulação com os serviços de saúde; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

COORDENADOR DO POSTO DE SAÚDE 

POSTO DE SAÚDE DA FAZENDA DA ARMAÇÃO 

POSTO DE SAÚDE DA COSTEIRA DA ARMAÇÃO 

POSTO DE SAÚDE DA CAIEIRA DO NORTE 

POSTO DE SAÚDE DE AREIAS DE BAIXO 

POSTO DE SAÚDE DE AREIAS DE CIMA 

POSTO DE SAÚDE DE AREIAS DO MEIO 

POSTO DE SAÚDE DO JORDÃO 

POSTO DE SAÚDE DE CANTO DOS GANCHOS 

POSTO DE SAÚDE DO CALHEIROS 

POSTO DE SAÚDE DE PALMAS 

PADRÃO: CC-8 VAGAS: 10 

ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a elaboração das diretrizes e da política de atendimento no Posto de 

Saúde; 

2. Controlar as equipes, materiais permanentes e de consumo do Posto de Saúde; 

3. Estabelecer procedimentos que promovam o aperfeiçoamento e a integração das 

ações de saúde necessárias para a eficiência da rede;  

4. Atuar como instância de articulação e mobilização entre o Posto de Saúde e a 

Secretaria Municipal da Saúde; 

5. Preparar atividades e organizar as ações técnicas, administrativas e operacionais 

do Posto de Saúde, prestando as devidas informações para os diferentes 

intervenientes; 

6. Assegurar a aplicação do Plano Municipal da Saúde com a implementação de 

ações para a promoção de saúde de toda a comunidade local; 

7. Participar da elaboração de protocolos quando solicitado pela Direção de Atenção 

Básica e outras unidades; 

8. Operacionalizar o atendimento aos munícipes; 

9. Prestar assistência ao paciente, quando necessário;  

10. Apoiar os serviços de enfermagem, quando necessário; 

11. Avaliar com as equipes o cumprimento do Plano Municipal da Saúde; 

12. Acompanhar o sistema de agendamento dos pacientes;  

13. Prestar informações à gestão mediante a elaboração de relatórios; 

14. Administrar as equipes técnica, administrativa e operacional do Posto de Saúde; 
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15. Acompanhar e justificar as escalas de férias dos servidores, bem como suas 

faltas, licenças e outros, prestando informações rotineiras a Subdiretoria de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Saúde; 

16. Estimular as equipes para o aperfeiçoamento profissional e a participação das 

capacitações e desenvolvimento de projeto; 

17. Propor iniciativas/alterações no plano de manutenção e reformas dos Postos de 

Saúde, quando necessário; 

18. Buscar e assegurar o padrão de qualidade no acolhimento e atendimento aos 

usuários pelas equipes de saúde;  

19. Apoiar melhorias tecnológicas para a execução das atividades no Posto de 

Saúde; 

20. Apoiar e promover campanhas de saúde pública; 

21. Solicitar publicações de interesse da unidade e sua comunidade junto à Diretoria 

de Administração Geral da Secretaria Municipal da Saúde; 

22. Estabelecer mecanismos para maximizar o detalhamento da informação 

disponibilizada ao usuário; 

23. Gerenciar o tempo de espera para o atendimento da população, propondo 

mecanismos de aperfeiçoamento na gestão do tempo de espera; 

24. Elaborar estudos, pesquisas e projetos e implementar ações concernentes à sua 

esfera de competência, visando ao aperfeiçoamento das atividades no Posto de 

Saúde; 

25. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe; 

26. Preparar informações e demonstrativos sobre serviços executados no Posto de 

Saúde para a tomada de decisões pela administração superior. 

27. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

28. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

29. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE ATIVIDADES DO ESF 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Fortalecer e expandir a Estratégia de Saúde da Família - ESF na rede de serviços, 

visando à organização sistêmica da Atenção Básica à saúde; 

2. Viabilizar infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades de Saúde da 

Família, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes 

para o conjunto de ações propostas; 

3. Acompanhar e monitorar o desempenho e atendimento das equipes ESF visando 

sua melhor produtividade; 

4. Acompanhar e tomar ciência dos relatórios de atendimentos elaborados pela 

Gerência de Atividades do ESF; 

5. Monitorar a produção dos profissionais das equipes ESF, buscando com isso 

aumentar os recursos provenientes de programas Federais; 

6. Definir as Equipes por Microáreas de atuação; 
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7. Elaborar cronograma com a equipe técnica de cada equipe ESF os atendimentos 

domiciliares; 

8. Coordenar e conduzir as reuniões com as equipes do ESF; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE ATIVIDADES DO ESF 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar informações ao Diretor de Atividades do ESF na tarefa programar, 

coordenar e controlar as atividades realizadas pelas equipes em suas respectivas 

áreas de atuação; 

2. Acompanhar as agendas dos atendimentos domiciliares das Equipes ESF; 

3. Emitir relatórios dos atendimentos realizados pelas equipes do ESF e encaminha-

los a Diretoria de Atividades do ESF; 

4. Supervisionar e avaliar a manutenção dos equipamentos utilizados pelas equipes 

do ESF; 

5. Agendar as reuniões com as equipes do ESF, quando da solicitação da Diretoria 

do ESF; 

6. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

7. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

8. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Enfermagem. 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a elaboração dos planos de ação de enfermagem apresentados pelos 

vários serviços ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde; 

2. Coordenar as equipes de enfermagem da Atenção Básica; 

3. Estabelecer padrões de qualidade para a execução das atividades de 

enfermagem, de acordo com os protocolos estabelecidos junto à equipe; 

4. Montar, controlar e avaliar a escala mensal dos Profissionais de Enfermagem, 

providenciando substituições e/ou remanejamentos em situações de faltas 

ocasionais do Quadro Funcional; 

5. Manter o Quadro Funcional dos Profissionais de Enfermagem informado sobre 

modificações nas normas, rotinas e regulamentos, através de reuniões e 

atividades de supervisão;  

6.Apresentar, periodicamente, ao Secretário Municipal da Saúde, relatório técnico 

de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores qualitativos e 

quantitativos;  
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7. Elaborar propostas referentes à gestão dos Profissionais de Enfermagem, e 

participar no processo de admissão e de mobilidade dos Enfermeiros e Técnicos de 

Enfermagem; 

8. Estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente da equipe de 

Profissionais de Enfermagem; 

9. Colaborar com os cargos de gestão na compatibilização dos planos de ação dos 

diferentes serviços e unidades, tendo em vista a garantia da efetividade dos 

cuidados prestados; 

10. Contribuir para a definição das políticas ou diretivas de formação e investigação 

em enfermagem; 

11. Definir padrões de cuidados de enfermagem e indicadores de avaliação dos 

cuidados de enfermagem prestados;  

12. Promover o processo de avaliação dos Profissionais de Enfermagem; 

13. Elaborar estudos para determinação de custos e benefícios no âmbito dos 

cuidados de enfermagem; 

14. Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspectos relacionados com o 

exercício da atividade de enfermagem e com a formação dos Enfermeiros e 

Técnicos de Enfermagem; 

15. Articular-se com as demais áreas da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando 

o aprimoramento e a manutenção da qualidade dos serviços de enfermagem; 

16. Garantir, com qualidade e eficiência, os recursos físicos, humanos e materiais 

necessários ao pleno funcionamento dos serviços de enfermagem nas Unidades da 

Atenção Básica; 

17. Avaliar, dentro de sua competência, os dados estatísticos, a eficiência e a 

eficácia do Sistema de Saúde, promovendo a alocação de recursos materiais e 

humanos necessários para o bom desempenho das atividades;  

18. Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e 

as normas referentes ao exercício profissional; 

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE APOIO AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Apoiar a supervisão das atividades dos Profissionais de Enfermagem da Rede de 

Saúde Municipal; 

2. Supervisionar o controle de estoque e pedidos dos suprimentos para a 

assistência dos procedimentos de enfermagem; 

3. Requisitar a manutenção de equipamentos utilizados nos procedimentos de 

enfermagem com anuência da Direção de Enfermagem; 

4. Fazer a previsão de materiais/suprimentos de enfermagem a serem utilizados nos 

plantões, a fim de garantir a assistência sem interrupções; 

5. Zelar pelo material de consumo e permanente da unidade; 
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6. Participar de reuniões e comissões de integração com equipes multidisciplinares; 

7. Realizar o controle de frequência dos servidores Profissionais de Enfermagem, 

conferindo faltas, atrasos e licenças; 

8. Realizar a orientação e direcionamento de condutas que assegurem a qualidade 

e segurança do paciente e de sua família; 

10. Contribuir com a elaboração de normas, rotinas e procedimentos dos sérvios de 

enfermagem; 

11. Desempenhar atividades no âmbito de sua formação e competência profissional 

em ações de saúde, quando necessário ao funcionamento e resolutividade do 

serviço de saúde municipal; 

12. Coordenar o registro das atividades técnicas e administrativas de Enfermagem 

em prontuário do paciente, devidamente assinadas, com número da inscrição do 

conselho da classe e carimbo individual; 

13. Participar do processo de recrutamento e seleção dos profissionais de 

enfermagem; 

14. Implantar com a Equipe de Enfermagem a Comissão de Ética de Enfermagem 

e manter as normatizações estabelecidas no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem; 

15. Implantar, desenvolver e aperfeiçoar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na Rede de saúde Municipal, de acordo com a Resolução COFEN; 

16. Manter os Profissionais de Enfermagem devidamente identificados em serviço 

e portando a Cédula de Identidade Profissional; 

17. Responsabilizar-se por: 

a) enviar, ao COREN-SC, no ato da anotação e da renovação da Certidão de 

Responsabilidade Técnica, a listagem completa dos profissionais de Enfermagem, 

indicando o nome correto, o nível profissional e o número de inscrição no Conselho; 

b) informar mensalmente, ao COREN-SC, as admissões e as demissões, 

voluntárias ou não, dos Profissionais de Enfermagem da instituição;  

c) comunicar ao COREN-SC irregularidades referentes ao exercício profissional da 

Enfermagem; 

d) atender às convocações do COREN-SC nos prazos determinados; 

18. Proporcionar e estimular o aprimoramento técnico-científico e ético dos 

Profissionais de Enfermagem da Rede de Saúde Municipal e prover a educação 

continuada; 

19. Avaliar continuamente o relacionamento interpessoal entre os profissionais da 

equipe de enfermagem; 

20. Zelar pelas condições ambientais de segurança, visando ao bem-estar do 

paciente e da equipe interdisciplinar; 

21. Elaborar escala de conferência de equipamentos e supervisionar o 

cumprimento; 

22. Acompanhar a manutenção preventiva e ou corretiva, como também a 

calibração de equipamentos junto aos setores competentes; 

23. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

24. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 
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25. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: Graduação em Odontologia 

ATRIBUIÇÕES 

1. Organizar e gerenciar a execução dos serviços e das ações de saúde bucal, em 

conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, em nível primário, 

secundário e terciário, estimulando a reorganização e a integralidade da atenção 

básica para a redução dos problemas de saúde bucal, nas áreas preventivas e 

curativas, dos usuários municipais, com resolutividade e boa qualidade; 

2. Definir, planejar, normatizar e coordenar as ações de saúde bucal na Atenção 

Básica e assegurar o acesso progressivo de todas as famílias, às ações de 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde, individual e coletiva e a grupos específicos, de 

acordo com planejamento local, com resolubilidade; 

3. Coordenar os sistemas de dados e indicadores relacionados à saúde bucal, 

visando fornecer aos demais órgãos do sistema as informações necessárias ao 

controle e avaliação das atividades desenvolvidas, contribuindo na resolutividade e 

planejamento das ações e serviços municipais de saúde; 

4. Estabelecer metas, acompanhar e avaliar o desempenho dos programas, projetos 

e serviços de saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde, em articulação 

com as demais instâncias da Secretaria Municipal da Saúde e da Administração 

Pública Municipal; 

5. Coordenar, organizar, supervisionar e avaliar o atendimento e produção 

odontológica em toda a rede de serviços prestados pela Secretaria Municipal da 

Saúde; 

6. Coordenar e fornecer subsídios à implantação ou implementação de ações de 

Saúde Bucal no Município; 

7. Promover, em conjunto com as Gerências Regionais de Saúde, Comissões de 

Inter gestores Regionais (CIR) e Municípios, a atenção integral odontológica através 

de ações de promoção, proteção e reabilitação em saúde bucal; 

8. Monitorar, trimestralmente, através dos sistemas de informação de saúde, os 

indicadores pactuados para o alcance de metas; 

9. Monitorar e avaliar as ações de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de 

Prótese Dental (LRPD), segundo normas estabelecidas; 

10. Promover capacitações para as Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde 

da Família; 

11. Orientar e monitorar a fluoretação das águas de abastecimento público; 

12. Promover e participar de ações educativas, de estudos e pesquisas 

epidemiológicas ou técnico-operacionais, programar, organizar e participar de 

cursos de formação, treinamentos, reciclagens e outras atividades dessa natureza 

relacionadas com a saúde; 
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13. Supervisionar e monitorar o uso de equipamentos de uso odontológico e 

estabelecer os termos técnicos dos contratos de manutenção preventiva e 

permanente; 

14. Viabilizar a infraestrutura e os equipamentos necessários para a resolutividade 

e funcionamento dos serviços e programas de saúde bucal e de responsabilidade 

da Diretoria, fornecendo os recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes 

para o conjunto de ações propostas; 

15. Assessorar tecnicamente a Secretaria Municipal da Saúde e demais instâncias 

da Administração Pública Municipal referente à aquisição, à qualificação ou a 

quaisquer pareceres referentes a equipamentos, fornecedores, insumos, objetos de 

sua área de atuação; 

16. Avaliar a necessidade de aquisição de medicamentos, matérias-primas ou 

insumos em situação emergencial ou excepcional relacionados à saúde bucal; 

17. Participar na seleção e contratação dos profissionais que compõem as equipes 

multiprofissionais de saúde, em conformidade com a legislação vigente; 

18. Avaliar e controlar os aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços 

odontológicos prestados;  

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

20. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

21. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE GESTÃO FARMACÊUTICA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e organizar os serviços e ações de saúde que envolvam o acesso e 

promoção do uso racional de medicamentos e de análises clínicas; 

2. Planejar, coordenar, normatizar, controlar as atividades relacionadas com a 

seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos 

e insumos estratégicos para a saúde, bem como da qualidade da dispensação e 

uso racional dos medicamentos, nos diferentes níveis da atenção à saúde; 

3. Coordenar os sistemas de dados e indicadores relacionados aos medicamentos, 

visando fornecer aos demais órgãos do sistema as informações necessárias ao 

controle e avaliação das atividades desenvolvidas, contribuindo na resolutividade 

das ações de saúde e planejamento da Política Municipal de Assistência 

Farmacêutica; 

4. Estabelecer metas, acompanhar e avaliar o desempenho dos programas, projetos 

e serviços farmacêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, em 

articulação com as demais instâncias da Secretaria Municipal da Saúde e da 

Administração Municipal; 

5. Coordenar, organizar, supervisionar e avaliar o atendimento e produção 

farmacêutica em toda a rede de serviços prestados pela Secretaria Municipal da 

Saúde; 
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6. Garantir infraestrutura necessária ao funcionamento dos serviços e programas 

da área farmacêutica, garantindo os recursos materiais, equipamentos e insumos 

suficientes para o conjunto de ações propostas; 

7. Assessorar tecnicamente a Secretaria Municipal da Saúde e demais instâncias 

da Administração Municipal referente à aquisição, à qualificação ou a quaisquer 

pareceres referentes a equipamentos, fornecedores, insumos, em sua área de 

atuação; 

8. Avaliar a necessidade de aquisição de medicamentos, matérias-primas ou 

insumos em situação emergencial ou excepcional relacionados à Assistência 

Farmacêutica; 

9. Efetuar a execução e o controle de fornecimento de medicamentos para atender 

determinação judicial; 

10. Estabelecer e revisar periodicamente as normas e critérios relacionados à 

Assistência Farmacêutica para a rede Municipal da Saúde; 

11. Promover, em parceria com Instituições formadoras, a capacitação de pessoal 

necessária à área de Assistência Farmacêutica; 

12. Promover educação em saúde na área de Assistência Farmacêutica no âmbito 

municipal, visando o uso racional de medicamentos; 

13. Estimular a implantação e acompanhar as ações relacionadas à Assistência 

Farmacêutica dos programas governamentais gerenciados pelo município; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar os processos de normatização das atividades relativas à promoção do 

uso racional de medicamentos; 

2. Elaborar a programação de aquisição de medicamentos e insumos 

farmacêuticos; 

3. Acompanhar os processos de compras de medicamentos e insumos 

farmacêuticos. 

4. Coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, conferência, guarda, 

conservação e distribuição dos medicamentos e insumos farmacêuticos na Central 

de Abastecimento Farmacêutico; 

5. Supervisionar os processos de controle físico e contábil dos estoques de 

medicamentos e insumos farmacêuticos; 

6. Desenvolver estudos de farmacoeconomia direcionados ao perfil da Rede de 

Saúde Municipal, facilitando o estabelecimento de indicadores e a abordagem de 

critérios de custo-benefício e custo-efetividade; 

7. Estabelecer os mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação das 

ações básicas da Assistência Farmacêutica no município, contribuindo nas 

avaliações sistematizadas; 
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8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar ao Secretário Municipal da Saúde na tarefa de administrar, 

programar, coordenar e controlar as atividades administrativas e técnicas realizadas 

na Clínica de Fisioterapia; 

2. Dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na Clínica de 

Fisioterapia, nas seguintes áreas: 

a) administrativas, financeiras e orçamentarias; 

b) de recursos humanos; 

c) de patrimônio e materiais; 

d) tecnológica; 

e) planejamento organizacional; 

3. Implementar programas e projetos definidos pela Administração Municipal para a 

Clínica de Fisioterapia; 

4. Coordenar a elaboração e implantação dos protocolos clínicos de fisioterapia e 

de acesso da comunidade, no âmbito da Clínica de Fisioterapia, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas para a Política de Saúde do Município; 

5. Promover a constante otimização e capacidade de oferta dos serviços de 

fisioterapia da unidade; 

6. Apoiar a formulação da Política de Saúde do Município e atuar no controle de sua 

execução, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas estratégias 

para sua aplicação, respeitando as decisões emanadas das instâncias legais e a 

programação local estabelecida anualmente; 

7. Promover estudos de racionalização eficiente de materiais e insumos e controlar 

o desempenho organizacional da Clínica de Fisioterapia; 

8. Planejar e organizar a qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores que executam suas atividades na Clínica de Fisioterapia; 

9. Coordenar a elaboração de relatórios semestrais das atividades realizadas na 

Clínica de Fisioterapia para análise do Secretário Municipal da Saúde e do Prefeito 

Municipal; 

10. Elaborar as rotinas, fluxos, procedimentos e todos os atos legais relativos ao 

exercício de todos os trabalhos fornecidos pela Clínica de Fisioterapia; 

11. Solicitar a aquisição e coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, 

conferência, guarda, conservação e distribuição dos insumos, materiais 

permanentes e de consumo da Clínica de Fisioterapia; 

12. Realizar estudos e pesquisas objetivando a elaboração e desenvolvimento de 

projetos de modernização de estruturas, manutenção e reformas, sistemas e 

métodos, relacionados ao apoio operacional e administrativo da Clínica de 

Fisioterapia; 
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13. Estimular as equipes para o aperfeiçoamento profissional e a participação das 

capacitações e desenvolvimento de projetos na Clínica de Fisioterapia; 

14. Buscar e assegurar o padrão de qualidade no acolhimento e atendimento aos 

usuários pelas equipes de saúde na Clínica de Fisioterapia; 

15. Apoiar melhorias tecnológicas para a execução das atividades na Clínica de 

Fisioterapia; 

16. Apoiar e promover campanhas de saúde pública; 

17. Solicitar publicações de interesse da unidade e sua comunidade junto à Diretoria 

de Administração Geral da Saúde; 

18. Estabelecer mecanismos para maximizar o detalhamento da informação 

disponibilizada ao usuário da Clínica de Fisioterapia; 

19. Gerenciar o tempo de espera para o atendimento da população, propondo 

mecanismos de aperfeiçoamento na gestão do tempo de espera na Clínica de 

Fisioterapia; 

20. Elaborar estudos, pesquisas e projetos e implementar ações concernentes à sua 

esfera de competência, visando ao aperfeiçoamento das atividades na Clínica de 

Fisioterapia; 

21. Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe; 

22. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

23. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

24. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE OPERAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar suporte técnico e informações ao Diretor da Clínica de Fisioterapia na 

tarefa de administrar, programar, coordenar e controlar as atividades administrativas 

e técnicas realizadas na unidade; 

2.Organizar as agendas eletrônicas dos Fisioterapeutas através do número de 

vagas disponibilizadas, bem como particularidades; 

3.Organizar e encaminhar à Diretoria da Clínica de Fisioterapia, o relatório de 

produção mensal de todos os atendimentos/procedimentos realizados na Unidade; 

4. Supervisionar e avaliar todo o processo e manutenção dos equipamentos 

utilizados na Clínica de Fisioterapia; 

5. Solucionar de forma eficaz qualquer intercorrência ocorrida com o paciente, 

preservando a segurança e saúde dos indivíduos; 

6. Coordenar e organizar o Serviço de Arquivo Médico da Clínica de Fisioterapia; 

7. Gerenciar o tempo de espera para o atendimento da população, propondo 

mecanismos de aperfeiçoamento na gestão do tempo de espera na Clínica de 

Fisioterapia; 

8. Buscar e assegurar o padrão de qualidade no acolhimento e atendimento aos 

usuários pelas equipes de saúde na Clínica de Fisioterapia;  

9. Apoiar melhorias tecnológicas para a execução das atividades na Clínica de 

Fisioterapia; 
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10. Coordenar, orientar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de 

conservação, limpeza e higiene da Clínica de Fisioterapia em parceria com a 

Diretoria de Administração Geral da Saúde e a Diretoria de Patrimônio da Saúde;  

11. Participar da elaboração de protocolos quando solicitado pela Direção da Clínica 

de Fisioterapia e outras unidades; 

12. Acompanhar o atendimento aos munícipes; 

13. Supervisionar as salas de fisioterapia; 

14. Organizar mutirões de fisioterapia no que tange a necessidade de pessoal e 

insumos; 

15. Fazer reuniões mensalmente para avaliação e debate novas ideias; 

16. Acompanhar eventualmente visitas domiciliares; 

17. Prestar assistência ao paciente;  

18. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

19. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

20. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar, organizar, implantar e controlar as atividades de informática nas 

unidades da Secretaria Municipal da Saúde; 

2. Levantar, analisar e propor soluções alternativas para os sistemas de 

informações e equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde; 

3. Dirigir o desenvolvimento de programas e projetos de racionalização de sistemas 

de informação, de tratamento eletrônico de documentos e de organização 

institucional, métodos e processos de trabalho da Secretaria Municipal da Saúde; 

4. Definir e implementar políticas, normas e níveis de segurança para o acesso 

de usuários internos e externos aos dados e aos sistemas informatizados da 

Secretaria Municipal da Saúde, complementarmente às políticas e normas 

estabelecidas pelo Secretário-Executivo de Sistemas dos Governo Eletrônico; 

5. Assessorar os usuários dos sistemas, na solução de suas necessidades para 

coordenar e controlar o cumprimento de seus objetivos; 

6. Apoiar na criação, desenvolvimento e implantação de sistemas capazes de 

produzirem informações necessárias aos usuários, na qualidade adequada e em 

tempo oportuno; 

7. Proceder às alterações dos sistemas já existentes; 

8. Promover o treinamento dos usuários dos Sistemas de Informações; 

9. Coordenar cursos internos e externos para usuários de informática em todas as 

unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme a demanda; 

10. Formular e propor diretrizes para o uso da tecnologia da informação e 

comunicação nas unidades da Secretaria Municipal da Saúde, apoiando a 

promoção e implantação de produtos e serviços que facilitem o acesso e a 

disseminação de informações; 
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11. Promover a elaboração, divulgação, atualização e fiscalização do uso de 

padrões técnicos a serem seguidos nas soluções de Tecnologia da Informação e 

Comunicações - TIC, bem como apoiar a elaboração e implantação de normas para 

aquisição de equipamentos, sistemas de informação e demais serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicações – TIC na Secretaria Municipal da Saúde; 

12. Promover a integração de sistemas de informação, a melhoria na comunicação, 

a segurança e o compartilhamento de informações, com vistas à racionalização e 

otimização de recursos; 

13. Garantir processo permanente de inovação da gestão institucional da Secretaria 

Municipal da Saúde, visando à eficiência, à eficácia e à efetividade dos 

procedimentos de tecnologia; 

14. Executar políticas e diretrizes afetas à modernização institucional, da articulação 

de iniciativas e projetos das áreas de modernização da gestão, especialmente no 

que tange aos instrumentos de contratualização, da coordenação de projetos e 

iniciativas de racionalização e reestruturação dos processos administrativos e da 

coordenação de políticas e diretrizes do uso e governança de Tecnologia da 

Informação e Comunicações - TIC, entre outros instrumentos de modernização e 

avaliação institucional; 

15. Propor coordenar projetos e iniciativas de racionalização e reestruturação de 

processos de trabalho nas unidades da Secretaria Municipal da Saúde; 

16. Pesquisar, desenvolver, adaptar e difundir metodologias e ferramentas de 

reestruturação de processos na Secretaria Municipal da Saúde; 

17. Formular e propor diretrizes estratégicas, políticas e orientação para a oferta e 

a prestação de serviços e para a difusão de informações por meio eletrônico, pelas 

unidades da Secretaria Municipal da Saúde; 

18. Gerenciar, em parceria com órgãos, entidades e unidades responsáveis pela 

modernização administrativa, a concepção, o desenvolvimento e a implementação 

de produtos e serviços de informação de interesse para a consecução dos 

programas e projetos estratégicos da Secretaria Municipal da Saúde; 

19. Coordenar a elaboração de projetos estruturantes e projetos especiais nas 

unidades da Secretaria Municipal da Saúde; 

20. Dirigir o desenvolvimento de sistemas de informação, no âmbito da Secretaria 

Municipal da Saúde, incluindo a migração de dados. 

21. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Promover a normatização e compatibilização das ações de modernização, 

informação e informática da Secretaria Municipal da Saúde; 

2. Apoiar e prestar assessoramento técnico e normativo às unidades da Secretaria 

Municipal da Saúde, na definição e implementação de programas, projetos e 
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atividades de racionalização administrativa, qualidade e produtividade, 

comunicação e segurança de dados, desregulamentação, adequação e 

desenvolvimento institucional e de processamento de dados. 

3. Coordenar, estimular e promover a realização de estudos e pesquisas, visando 

ao desenvolvimento e à absorção de novas tecnologias e de instrumentos de 

modernização administrativa; 

4. Coordenar os procedimentos de manutenção de todos os equipamentos e 

sistemas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde; 

5. Realizar a criação de formulários e fluxos de informações necessárias, de forma 

a atender aos usuários das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e à 

comunidade; 

6. Estabelecer as diretrizes para as aquisições de equipamentos de informática, de 

software e de novas tecnologias, bem como fazer as especificações técnicas para 

as aquisições e aprovar tecnicamente os processos pertinentes, no âmbito da 

Secretaria Municipal da Saúde. 

7. Emitir parecer técnico sobre a contratação de consultorias externas específicas 

para atuar nas áreas de modernização, de informação e de informática, no âmbito 

da Secretaria Municipal da Saúde; 

8. Apresentar projetos básicos para aquisição de bens e serviços de tratamento de 

informação e informática, modernização administrativa e arquivo da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

9. Analisar e instruir processos para contratação de bens e serviços de informática, 

observando as políticas, diretrizes, normas e padrões estabelecidos pela 

Administração Municipal; 

10. Administrar os recursos de informática existentes na Secretaria Municipal da 

Saúde, alocando-os conforme as diretrizes e as necessidades de cada unidade; 

11. Coordenar o acesso dos usuários internos aos dados e aos sistemas 

informatizados da Secretaria Municipal da Saúde; 

12. Propor a auditoria e a análise de riscos e de vulnerabilidade dos ambientes e 

sistemas informatizados utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde; 

13. Administrar a utilização da rede de comunicação de dados Secretaria Municipal 

da Saúde; 

14. Prestar assistência aos usuários da Secretaria Municipal da Saúde acerca de 

produtos e serviços de informática; 

15. Assessorar na elaboração de editais e na celebração de contratos e convênios 

relacionados à sua área de atuação, inclusive para intercâmbio de informações com 

outras esferas de Governo; 

16. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

17. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

18. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Dirigir, organizar, coordenar e orientar todas as atividades de gestão, 

administração, operação e manutenção do transporte de pacientes na Secretaria 

Municipal da Saúde; 

2. Promover os meios necessários para o regular funcionamento do transporte de 

pacientes na Secretaria Municipal da Saúde; 

3. Coordenar os trabalhos da equipe de servidores que operam o transporte de 

pacientes na Secretaria Municipal da Saúde, para o oferecer transporte com 

qualidade, supervisionando o cumprimento das normas regulamentares da 

atividade, em especial as contidas no Código Nacional de Trânsito; 

4. Avaliar, diariamente, os serviços de transporte utilizando-se de relatórios de 

movimentação diária, devidamente roteirizados e assinados pelos responsáveis; 

5. Coordenar o contínuo oferecimento de treinamento e capacitação para os 

Motoristas vinculados à Secretaria Municipal da Saúde, inclusive com a área de 

primeiros socorros; 

6. Estabelecer procedimentos para o habitual e permanente monitoramento e 

controle da quilometragem diária dos veículos do transporte de pacientes, próprios 

ou terceirizados; 

7. Controlar a frota de veículos automotores da Secretaria Municipal da Saúde 

referente à quantidade, marca, modelo, combustível e situação de manutenção 

específica; 

8. Realizar periodicamente reuniões com os condutores dos veículos do transporte 

de pacientes; 

9. Coordenar os trabalhos de manutenção dos veículos, observando a necessidade 

de troca de peças quando necessário; 

10. Promover a orientação dos Motoristas para a realização de inspeção diária nos 

veículos sob sua responsabilidade; 

11. Acompanhar e fiscalizar todos os serviços de conserto e manutenção a serem 

realizados nos veículos do transporte de pacientes, promovendo inspeções 

periódicas obrigatórias; 

12. Informar, de imediato, ao Secretário Municipal da Saúde a ocorrência de 

irregularidades e infrações causadas por Motoristas, bem como os acidentes com 

veículos sob a responsabilidade da Secretaria, solicitando a implantação do 

processo administrativo pertinente; 

13. Promover a elaboração de planilhas físico-financeiras de consumo de 

combustível, peças e reparos executados periodicamente nos veículos de 

transporte de pacientes, para análise do Secretário Municipal da Saúde; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Coordenar o planejamento das rotas do transporte de pacientes, atendendo aos 

munícipes previstos, promovendo sua reavaliação diária e/ou semanal; 

2. Gerenciar as solicitações das demais unidades da Secretaria Municipal da Saúde 

para a abertura de licitações de rotas ou aditivos contratuais, respeitando as 

dotações orçamentárias previstas para este fim; 

3. Organizar a escala de serviço dos servidores sob o seu comando que executam 

as rotas do transporte de pacientes, promovendo se necessário substituições e 

atribuindo-lhes funções e trajetos a serem cumpridos a serviço exclusivo da 

Secretaria Municipal da Saúde; 

4. Fiscalizar o devido preenchimento dos diários de bordo pelos Motoristas que 

executam as atividades do transporte de pacientes, observada a regulamentação 

municipal; 

5. Supervisionar o preenchimento das planilhas de percurso para veículos que 

prestam serviços terceirizados à Secretaria Municipal da Saúde, no âmbito do 

transporte de pacientes; 

6. Orientar na realização de levantamentos dos acidentes de trânsito com os 

veículos do transporte de pacientes, verificando as causas das ocorrências; 

7. Providenciar veículos sempre que solicitados, e possível, para atendimento de 

atividades desenvolvidas na Rede de Saúde Municipal que envolva a necessidade 

de transporte de pacientes, seguindo critérios legais e específicos para este 

procedimento; 

8. Acompanhar os controles dos registros de assiduidade e pontualidade dos 

servidores do transporte de pacientes, remetendo-os à Subdiretoria de Gestão de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Saúde; 

9. Orientar sobre o cumprimento das normas referente à segurança de trabalho e 

prevenção de acidentes; 

10. Assessorar o Diretor de Transporte de Pacientes na realização periódica de 

serviços de inspeções obrigatórias da frota utilizada para o transporte de pacientes; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE PATRIMÔNIODA SAÚDE 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e controlar o levantamento patrimonial, mantendo seu cadastro e 

tombamento atualizado, de acordo com as normas técnicas estabelecidas, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Administração, em todas as unidades de 

saúde e unidades técnico-administrativas, vinculadas à Secretaria Municipal da 

Saúde; 

2. Realizar periodicamente o inventário dos bens patrimoniais da Secretaria 

Municipal da Saúde, sob a guarda de cada uma das unidades técnico-

administrativas e de saúde e, nos casos da falta de algum bem, adotar as 

providências cabíveis para o responsável recompor o patrimônio; 
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3. Emitir relatório com o resultado do Inventário para conhecimento do Secretário 

de Saúde e para os ajustes contábeis necessários; 

4. Receber da unidade competente, cópia da Nota de Empenho e da Nota Fiscal do 

bem de natureza permanente adquirido para o devido registro no patrimônio com as 

informações sobre o valor residual, vida útil e percentual de depreciação; 

5. Receber da unidade competente, cópia da Nota Fiscal com os materiais 

adquiridos para consumo ao longo do tempo para o devido registro no sistema de 

controle de estoque do almoxarifado; 

6. Alimentar tempestivamente com dados e informações à sistema de controle dos 

bens patrimoniais do Município, sob a orientação das unidades da Secretaria 

Municipal de Administração, emitindo relatórios para conferência com os registros 

contábeis; 

7. Coordenar em conjunto com o Diretor de Patrimônio da Secretaria Municipal de 

Administração, a constituição do processo para cada bem imóvel da Secretaria 

Municipal da Saúde com os documentos e informações indicados nas normas de 

Controle Interno e mantê-lo em boa ordem; 

8. Providenciar a reavaliação periódica dos imóveis da Secretaria Municipal da 

Saúde e informar a Diretoria de Contabilidade da Secretaria de Fazenda para 

registro contábil; 

9. Verificar periodicamente o estado de cada imóvel da Secretaria Municipal da 

Saúde, registrando em relatório as condições encontradas para se for o caso, o 

responsável adotar as providências de limpeza e conservação; 

10. Manter registro analítico individualizado de cada bem móvel da Secretaria 

Municipal da Saúde, com indicação completa das suas características e dos 

responsáveis pela sua guarda e administração, conforme disposto nas normas de 

Controle Interno; 

11. Exercer o controle do toda e qualquer movimentação dos bens da Secretaria 

Municipal da Saúde relacionada à alteração da responsabilidade pela sua guarda; 

12. Recepcionar as comunicações feitas pelos responsáveis pela sua guarda em 

relação ao extravio, alterações nas características do bem da Secretaria Municipal 

da Saúde, extravio da placa de identificação, saída para outra unidade e adotar as 

providências cabíveis para manter o cadastro atualizado; 

13. Orientar os responsáveis pela guarda do bem da Secretaria Municipal da Saúde 

quanto ao uso adequado e cuidados com a manutenção preventiva e corretiva; 

14. Adotar as medidas necessárias para a manutenção preventiva e corretiva dos 

bens da Secretaria Municipal da Saúde quando solicitado pelo responsável pela sua 

guarda; 

15. Manter o cadastro de bens da Secretaria Municipal da Saúde atualizado com 

informações individuais sobre o valor residual, vida útil e depreciação, amortização 

ou exaustão; 

16. Apurar em relatório o valor a ser depreciado, amortizado ou exaurido para 

encaminhamento à Diretoria de Contabilidade da Secretaria da Fazenda, conformo 

disposto nas normas de Controle Interno; 
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17. Revisar periodicamente o valor residual e a vida útil econômica dos bens da 

Secretaria Municipal da Saúde sujeitos a depreciação, amortização e exaustão, 

conforme disposto nas normas de Controle Interno; 

18. Acompanhar o recolhimento dos bens da Secretaria Municipal da Saúde 

considerados inservíveis, por comissão especialmente designada para este fim, 

bem como o seu descarte, seja por alienação, doação ou reciclagem, 

providenciando a baixa no cadastro e tombamento destes; 

19. Controlar a transferência de mobiliário entre as unidades técnico-administrativas 

e de saúde vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DA SAÚDE 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar os serviços de manutenção e reparo dos bens móveis das unidades 

técnico-administrativas e de saúde vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde; 

2. Coordenar a implantação e atualização do Manual de Normas de Utilização dos 

Bens Móveis da Secretaria Municipal da Saúde; 

3. Gerenciar as equipes responsáveis pela conservação e manutenção de bens 

móveis da Secretaria Municipal da Saúde; 

4. Coordenar a preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à 

execução de tarefas de manutenção e reparo dos bens móveis da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

5. Definir os cronogramas de execução das tarefas da equipe de manutenção e 

reparo dos bens móveis da Secretaria Municipal da Saúde e supervisionar o seu 

cumprimento; 

6. Realizar o registro do desaparecimento ou avarias nos bens móveis da Secretaria 

e submeter ao conhecimento do Secretário Municipal da Saúde; 

7. Propor alternativas que viabilizem a recuperação dos bens móveis da Secretaria 

Municipal da Saúde, com a análise de seus custos, apresentando estudos e 

programas visando o aprimoramento das atividades; 

8. Apoiar o Diretor de Patrimônio da Saúde nos processos de destinação dos bens 

móveis da Secretaria Municipal da Saúde considerados inservíveis, perdidos ou 

extraviados; 

9. Promover a elaboração de relatórios estatísticos dos serviços de recuperação e 

manutenção dos bens móveis da Secretaria Municipal da Saúde; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETORDEVIGILÂNCIAEMSAÚDE 
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PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, dirigir, supervisionar e orientar as ações de vigilância das intoxicações, 

envenenamentos e eventos adversos, orientação e fiscalização das unidades e 

estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, de produtos alimentícios e 

comércio em geral, de serviços e do meio ambiente; 

2. Planejar e dirigir os mecanismos que visem à promoção e proteção da saúde 

coletiva, da saúde do trabalhador e dos segmentos sociais mais fragilizados, bem 

como a saúde ambiental, no âmbito da vigilância sanitária; 

3. Exercer o poder de polícia administrativa no desenvolvimento das ações de 

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

saúde, preservação do meio ambiente, inclusive o de trabalho, e defesa da vida; 

4. Promover medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes das atividades humanas, inclusive do 

trabalho, produção e circulação de bens; 

5. Desenvolver atividades que proporcionem o conhecimento, detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde individual e coletiva, com a finalidade de adotar ou recomendar medidas de 

prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, ao meio ambiente e ao 

trabalhador; 

6. Planejar, implantar e avaliar ações de Vigilância em Saúde visando a plena 

promoção da saúde da população de forma pactuada com os demais gestores do 

Sistema Único de Saúde - SUS e em consonância com o Plano Municipal da Saúde 

e legislação vigente; 

7. Receber, analisar e julgar, em primeira instância, os processos administrativos 

gerados por ações de fiscalização da Vigilância em Saúde; 

8. Dirigir e controlar o registro de antecedentes relativos à vigilância sanitária; 

9. Planejar e dirigir programas e projetos estratégicos para atendimento 

emergencial; 

10. Dirigir a execução de ações inerentes à orientação e fiscalização de substâncias 

químicas em geral, radioativas e seus respectivos equipamentos específicos; 

11. Orientar e supervisionar a instalação e o funcionamento dos estabelecimentos 

de saúde e de interesse da saúde;  

12. Gerenciar o provimento, uso, manutenção e conservação de materiais, insumos 

e bens móveis necessários ao desenvolvimento das ações de Vigilância em Saúde; 

13. Fomentar e viabilizar a pesquisa nas diversas áreas de interesse à Vigilância 

em Saúde do Município, servindo de referência ao Planejamento Municipal e 

Estadual, como também para divulgação dos trabalhos com interesse à saúde 

pública do País; 

14. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

15. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

16. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE CADASTRO E ALVARÁ SANITÁRIO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 
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ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar atividades de cadastro, registro e informações de interesse da saúde 

para promoção das atividades de vigilância sanitária; 

2. Apoiar no desenvolvimento de atividades de licenciamento e concessão dos 

respectivos alvarás sanitários para estabelecimentos industriais, comerciais e 

prestadores de serviços de saúde e de interesse da saúde; 

3. Estabelecer atividades de análise de fluxo para estabelecimentos de saúde e de 

interesse da saúde; 

4. Estabelecer os programas de Tecnovigilância, Hemovigilância, Farmacovigilância 

e Toxicovigilância;  

5. Acompanhar os relatórios vindos da Secretaria de Receita quanto aos 

pagamentos dos alvarás sanitários 

6. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

7. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

8. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Fazer cumprir as legislações sanitárias municipal, estadual e federal, investindo-

se como autoridade sanitária com poderes para autuar, processar e impor sanções 

em caso de infrações a leis e regulamentos; 

2. Planejar e coordenar as ações de fiscalização sanitária no âmbito municipal, 

segundo políticas e diretrizes procedentes da Diretoria de Vigilância em Saúde da 

Secretaria Municipal da Saúde, principalmente o acompanhamento e 

monitoramento de estabelecimentos e veículos destinados precipuamente à 

promoção, proteção da saúde, prevenção das doenças, recuperação e reabilitação 

da saúde, visando o controle e eliminação do risco sanitário; 

3. Gerenciar o risco sanitário em estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde ou de interesse da saúde, e acompanhar a inspeção sanitária em ambientes 

de trabalho de qualquer natureza; 

4. Auxiliar no controle das infecções nos estabelecimentos prestadores de serviços 

em saúde de pequeno, médio e grande porte; 

5. Administrar o controle sanitário de medicamentos, alimentos, correlatos, produtos 

saneantes e domissanitários, reativos, inflamáveis, corrosivos, explosivos, biocidas, 

mutagênicos, genotóxicos, transgênicos, irradiados, químicos, psicoativos, 

radioativos, carcinogênicos e outros; 

6. Apoiar investigações de lançamentos irregulares de efluentes sanitários para o 

meio ambiente, controle da produção, manuseio, armazenamento, transporte, 

comercialização, uso e destino final de todos os produtos acima descritos. 

7. Acompanhar a fiscalização da gestão dos resíduos de serviços de saúde, de 

interesse da saúde e outros estabelecimentos afins. 

8. Acompanhar a fiscalização do controle das radiações ionizantes. 

9. Fomentar e coordenar programas de educação sanitária; 
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10. Conduzir e avaliar as atividades referentes à eliminação e à prevenção de riscos 

de saúde, relativos aos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da produção de serviços, no âmbito do Município 

11. Participar, em integração com a Diretoria de Epidemiologia e outros órgãos afins, 

da execução das ações de farmacovigilância, da vigilância e controle de agravos 

inusitados, transmissíveis por alimentos e intoxicações; 

12. Participar de atividades que promovam a integração entre políticas de Vigilância 

Sanitária; 

13. Definir mecanismos de atuação conjunta com órgãos de interesse: Ministério 

Público, PROCON, Secretaria de Saúde do Estado, ANVISA e entidades de 

formação profissional atuantes na área de Vigilância Sanitária dentre outros; 

14. Subsidiar a atualização da legislação sanitária municipal, compatibilizando-a 

com a Legislação Estadual e Federal em função das peculiaridades do Município; 

15. Garantir a participação da Vigilância Sanitária nos trabalhos de assistência à 

população em situações emergenciais e de calamidade pública; 

16. Atender as denúncias oriundas da população; 

17. Analisar os processos administrativos na área da vigilância sanitária; 

18. Planejar, viabilizar e executar Capacitação Técnica profissional do corpo técnico 

e da Rede Básica, conforme necessidade, visando melhoria crescente na qualidade 

dos serviços de prevenção e intervenção à saúde da população. 

19.Participar da elaboração, divulgação e avaliação de fluxos e protocolos 

estabelecidos pelo serviço de vigilância sanitária; 

20. Manter um sistema de informação atualizado e disponível de modo a 

proporcionar a melhoria contínua do trabalho; 

21. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

22. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

23. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE EPIDEMIOLOGIA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a equipe de trabalho de prevenção e controle de doenças e agravos, 

considerando os programas governamentais em execução, as campanhas de 

imunização, orientando a sociedade com a divulgação de informações 

epidemiológicas, contribuindo para o acesso da população e para o controle social 

das políticas e ações de saúde, e as demandas de controle de zoonoses e aos 

agravos humanos relacionados a elas;  

2. Gerenciar e orientar as atividades inerentes às ações de estatísticas vitais no 

Município, para apresentar às autoridades competentes, no auxílio de tomada de 

decisões governamentais para a melhor aplicação das políticas públicas de 

vigilância epidemiológica; 

3. Desenvolver procedimentos de monitoramento através de métodos científicos, 

mediante pesquisas, análise da situação, mapeamento de pontos críticos, 

estabelecimento de nexo causal e controle de riscos. 
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4. Monitorar e analisar as ações de vigilância epidemiológica e aquelas relacionados 

com os sistemas de informações em saúde vinculados ao repasse de recursos do 

bloco de vigilância em saúde, tais como: Sistema de Informações de Mortalidade 

(SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação Compulsória (SINAN), dentre outros; 

5. Proceder a execução e a coordenação de medidas visando à prevenção e ao 

controle das doenças transmissíveis e agravos por causas multifatoriais de 

interesse de Saúde Pública, em conjunto com órgãos afins. 

6. Exigir e executar investigações, inquéritos e levantamentos epidemiológicos, 

junto a indivíduos e grupos populacionais determinados, sempre que julgar 

oportuno, visando a proteção à saúde. 

7. Promover atividades que proporcionem o conhecimento, detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva, com a finalidade de adotar ou recomendar medidas de 

prevenção e controle das doenças e agravos à saúde pública; 

8. Acompanhar o controle das doenças transmissíveis e agravos por causas 

multifatoriais, crônicas e agudas; 

9. Apoiar sistematicamente campanhas de imunização; 

10. Promover o controle de notificações e outros procedimentos epidemiológicos; 

11. Planejar, viabilizar e executar capacitação técnica profissional do corpo técnico 

e da Rede de Saúde Municipal, conforme necessidade, visando melhoria crescente 

na qualidade dos serviços de prevenção e intervenção à saúde da população; 

12. Administrar os Recursos Humanos pertinentes aos setores sob sua 

coordenação para o melhor desempenho das atividades. 

13. Gerenciar a confecção de relatórios sobre as informações relacionadas à 

natalidade e mortalidade, analisando os eventos relativos ao nascimento e morte, 

vigilância e análise epidemiológica, acompanhado de sugestões para melhorar os 

índices, a ser encaminhado periodicamente ao Secretário Municipal da Saúde; 

14. Gerenciar a adoção das medidas tomadas de acordo com os dados coletados, 

visando a aplicação das políticas públicas de vigilância epidemiológica; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE IMUNIZAÇÃO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, coordenar e planejar os programas de imunização de interesse da 

saúde pública, com ações voltadas para a realização sistemática de campanhas 

vacinais e campanhas de prevenção; 

2. Elaborar e desenvolver estratégias para as ações de vacinação de rotina e 

campanhas, visando à segurança da população, a qualidade dos imunobiológicos e 

insumos e as coberturas populacionais; 
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3. Acompanhar a cobertura vacinal no município, mantendo-a dentro dos 

parâmetros estabelecidos, propondo e executando ações para corrigir eventuais 

distorções; 

4. Planejar, viabilizar e executar capacitação técnica do corpo de profissionais 

envolvido com os procedimentos de imunização, em temas relacionados a 

imunização e vigilância das doenças transmissíveis e das doenças e agravos não 

transmissíveis, visando melhoria crescente na qualidade dos serviços de prevenção 

e intervenção à saúde da população; 

5. Gerenciar o corpo de profissionais envolvido com os procedimentos de 

imunização sob sua coordenação para o melhor desempenho das atividades; 

6. Monitorar metas, enfatizando a gestão por resultados, conforme diretriz da 

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, em consonância com a Política 

Municipal da Saúde; 

7. Desenvolver e acompanhar os programas de educação em saúde em sua área 

de competência; 

8. Promover o acompanhamento das fontes de notificação e demais medidas de 

controle de riscos de doenças imunopreveníveis e infecciosas e agravos não 

transmissíveis como a violência interpessoal; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 
 
 
 

GERENTE DE CONTROLE E COMBATE À DENGUE 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, implementar, acompanhar e avaliar as ações de combate ao mosquito 

Aedes Aegypti, auxiliando na implementação das ações de educação em saúde; 

2. Integrar as ações de promoção, prevenção e controle da Dengue, Chikungunya 

e Zika Vírus a serem desenvolvidas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica com 

apoio dos Agentes Comunitários de Saúde; 

3. Propor mecanismos que possibilitem a plena execução das ações de combate à 

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, auxiliando na implementação das ações de 

mobilização social; 

4. Acompanhar e analisar os indicadores entomológicos e epidemiológicos, 

utilizando-os para subsidiar a tomada de decisão; 

5. Supervisionar a alimentação dos dados epidemiológicos e entomológicos, 

preparando relatórios sobre a situação do Município; 

6. Gerenciar as diferentes logísticas envolvidas no controle do Aedes aegypti, 

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus; 
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7. Promover reuniões periódicas com a equipe de campo, Agentes Comunitários de 

Saúde e demais parceiros do trabalho, no âmbito institucional e junto à comunidade; 

8. Acompanhar o andamento das atividades, buscando alternativas de solução para 

a redução ou superação dos problemas identificados, promovendo parcerias, 

governamentais e não governamentais; 

9. Gerenciar os estoques municipais de inseticidas e larvicidas; 

10. Solicitar a compra das vestimentas e equipamentos necessários à rotina de 

controle vetorial; 

11. Solicitar a compra de equipamentos de proteção individual - EPI recomendados 

para a aplicação de inseticidas e larvicidas nas ações de rotina; 

12. Gerenciar a realização periódica dos exames de colinesterase, no necessário 

grupo populacional; 

13. Avaliar periodicamente as equipes em relação ao cumprimento de metas à 

qualidade das ações empregadas; 

14. Ser responsável pelo trabalho realizado pelas equipes, sob sua orientação, 

distribuindo-os e estabelecendo itinerários e diretrizes gerais de conduta técnica; 

15. Manter atualizados os mapas e o reconhecimento geográfico de sua área de 

ação territorial; 

16. Realizar o acompanhamento da execução dos programas tendo em vista não 

só a produção, mas também a qualidade do trabalho; 

17. Proceder a verificação periódica do estado dos equipamentos, assim como da 

disponibilidade de insumos; 

18. Promover a contínua capacitação do pessoal sob sua responsabilidade, de 

acordo com as instruções legais e técnica, principalmente quanto: 

a) à técnica de pesquisa larvária em pontos estratégicos, armadilhas e imóveis; 

b) ao acompanhamento do fluxo de formulários e preenchimento correto de boletins; 

c) ao tratamento (focal e perifocal); 

d) ao manejo e à manutenção dos equipamentos de aspersão; 

e) às noções sobre inseticidas, sua correta manipulação e dosagem; 

f) à orientação sobre o uso dos equipamentos de proteção individual - EPI; 

19. Promover a realização do trabalho em parceria com associações de bairros, 

escolas, unidades de saúde, igrejas, centros comunitários, lideranças sociais, 

clubes de serviços, etc. que estejam localizados em sua área territorial de atuação; 

20. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

21. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

22. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE CONTROLE E COMBATE À AIDS/DST 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, elaborar, monitorar, promover e coordenar programas e projetos de 

prevenção, enfrentamento e de assistência às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e à Síndrome da 

Imunodeficiência Humana (AIDS) transmitida pelo vírus HIV, no Município; 
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2. Acompanhar o atendimento do usuário portador de IST, DST/HIV e doentes de 

AIDS com assistência médica, de enfermagem, de psicologia, de fisioterapia, de 

farmácia e orientação social com qualidade e resolutividade; 

3. Estabelecer ações para reduzir a vulnerabilidade da população do Município em 

adquirir DST e HIV/Aids (mulheres, populações empobrecidas, de menor grau de 

escolaridade, mais distantes dos meios de comunicação, áreas periféricas); 

4. Propor ações para reduzir o preconceito e discriminação e os demais impactos 

sociais negativos das DST/HIV/Aids; 

5. Desenvolver políticas públicas pautada na ética e no compromisso com a saúde 

e cidadania em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS; 

6. Buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas pelas doenças 

relacionadas a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e à Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS); 

7. Promover a contínua capacitação do pessoal sob sua responsabilidade, de 

acordo com as instruções legais e técnica, principalmente quanto: 

a) ao acompanhamento do fluxo de formulários e preenchimento correto de boletins; 

b) aos procedimentos adotados no tratamento; 

c) ao manejo e à manutenção dos equipamentos; 

d) à orientação sobre o uso dos equipamentos de proteção individual - EPI; 

8. Promover o desenvolvimento das políticas públicas relacionadas a sua área de 

atuação em parceria com associações de bairros, escolas, unidades de saúde, 

igrejas, centros comunitários, lideranças sociais, clubes de serviços, etc. que 

estejam localizados em sua área territorial de atuação; 

9. Acompanhar a execução, sistematicamente, os seguintes serviços: 

a) Testagem de HIV, sífilis e hepatites B e C; 

b) Orientações pré e pós-testes; 

c) Aconselhamento para gestão de risco; 

d) Oferta de profilaxias PEP (Pós-Exposição) ePrEP(Pré-Exposição); 

e) encaminhamento para vacinação contra hepatite B; 

10. Apoiar as ações extramuros, em sua área de atuação; 

11. Apoiar e implantar o Protocolo de Atendimento ao Risco Biológico Ocupacional 

e Sexual (Parbos), no acompanhamento dos casos de riscos biológicos e violências 

sexuais. 

12. Supervisionar e monitorar o uso de equipamentos e estabelecer os termos 

técnicos dos contratos de manutenção preventiva e permanente; 

13. Viabilizar a infraestrutura e os equipamentos necessários para a resolutividade 

e funcionamento dos serviços e programas de sua área de atuação, fornecendo os 

recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações 

propostas; 

14. Participar na seleção e contratação dos profissionais que compõem as equipes 

multiprofissionais de saúde, em conformidade com a legislação vigente; 

15. Avaliar e controlar os aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços de 

assistência às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Doenças Sexualmente 
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Transmissíveis (DST) e à Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) 

transmitida pelo vírus HIV, prestados no Município; 

16. Solicitar a compra de equipamentos de proteção individual - EPI recomendados 

para ações de rotina; 

17. Promover, apoiar e divulgar a pesquisa científica em seu campo de atuação; 

18. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

19. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

20. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DO BEM-ESTAR ANIMAL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar, formular, coordenar e acompanhar a execução e avaliação da 

política pública de bem-estar animal no Município; 

2. Promover o controle das populações de animais domésticos; 

3. Promover medidas, elaborar projetos e definir prioridades relativas à proteção dos 

animais domésticos; 

4. Planejar e executar programas de recuperação, adoção e controle das 

populações de animais domésticos através de convênios ou outros instrumentos 

legais com organizações não governamentais, setor público e iniciativa privada; 

5. Adotar estratégias para redução da tração animal; 

6. Formular projetos, em sua área de atuação, visando captar recursos financeiros 

do Estado e da União, bem como de outras organizações nacionais e internacionais; 

7. Articular e promover novas políticas para os animais mediante interlocução com 

a sociedade civil, sociedade civil organizada, iniciativa privada, agências nacionais 

e internacionais e com os demais órgãos e setores municipais, outros poderes e 

esferas da Federação; 

8. Planejar e adotar as providências necessárias à garantia do cumprimento da 

legislação vigente, no âmbito de suas atribuições; 

9. Promover a manutenção da saúde pública e o controle populacional de animais 

domésticos no Município por meio de cirurgias de castração gratuita, atendimento 

veterinário gratuito e campanhas educativas; 

10. Oferecer atendimento clínico gratuito aos animais de munícipes de baixa renda, 

em consultório veterinário; 

11. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

12. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

13. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE ATIVIDADES DO BEM-ESTAR ANIMAL 

PADRÃO: VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e acompanhar a execução da política pública de bem-estar animal no 

Município; 
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2. Realizar o levantamento dos animais que acompanham a população em situação 

de rua, para identificação por microchip, castração, vacinação e se for o caso, o 

encaminhamento à adoção, visando o bem-estar, a saúde pública e a segurança da 

população; 

3. Prestar auxílio ao Diretor do Bem Estar Animal na organização, planejamento e 

orientação no uso dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos da 

unidade; 

4. Promover a organização da agenda de cirurgias e realizar, de forma excepcional, 

o atendimento veterinário domiciliar nos locais de difícil acesso, bem como de 

mutirões de atendimento e castração nas comunidades carentes; 

5. Auxiliar no cadastro dos animais comunitários com o devido encaminhamento 

para identificação por microchip, castração e vacinação; 

6. Gerenciar o canil e gatil municipal; 

7. Gerenciar e capacitar, quando necessário, grupo de voluntários para dar suporte 

a projetos relacionados à causa animal, bem como para prestação de serviço 

voluntário no órgão; 

8. Atuar de forma a promover e difundir o tratamento ético e respeitoso aos animais 

por meio de campanhas educativas e de conscientização acerca dos direitos dos 

animais; 

9. Fazer o pedido e recebimento de material e realizar a conferência de estoque 

para os procedimentos executados em sua área de atuação; 

10. Viabilizar a infraestrutura e os equipamentos necessários para a resolutividade 

e funcionamento dos serviços e programas de sua área de atuação, fornecendo os 

recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações 

propostas; 

11. Garantir a manutenção de equipamentos e solicitação de serviços nas 

dependências; 

11. Realizar a intermediação entre protetoras e o serviço especializado; 

12. Solicitar a compra de equipamentos de proteção individual - EPI recomendados 

para a execução dos procedimentos em sua área de atuação; 

13. Realizar, promover, apoiar e divulgar a pesquisa científica em seu campo de 

atuação; 

14. Planejar, viabilizar e executar capacitação técnica do corpo de profissionais 

envolvido com os procedimentos em temas relacionados ao bem-estar animal, 

visando melhoria crescente na qualidade dos serviços prestados; 

15. Auxiliar na elaboração do plano e programas de castração animal e de 

conscientização da guarda animal; 

16. Fazer distribuição de tarefas às equipes sob sua responsabilidade; 

17. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL 
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PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, planejar, formular, coordenar e acompanhar a política pública de bem-

estar animal no Município; 

2. Receber, averiguar in loco, encaminhar e acompanhar junto aos órgãos 

competentes, os casos oriundos de denúncias de maus-tratos, bem como o 

resgate/retirada dos animais do local para atendimento médico veterinário, 

identificação por microchip, castração, vacinação e encaminhamento à adoção, se 

for o caso; 

3. Desenvolver e executar a implantação de sistema de fiscalização de animais 

domésticos; 

4. Coordenar o resgate de animais atropelados em via pública quando em grave 

situação, com averiguação da necessidade de acolhimento pela Diretoria de Bem-

Estar Animal, para atendimento médico veterinário, identificação por microchip, 

castração, vacinação e análise de encaminhamento à adoção; 

5. Analisar relatórios de animais domésticos abandonados e propor soluções para 

a diminuição da demanda; 

6. Buscar soluções em conjunto com o Diretor do Bem Estar Animal; 

7. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

8. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

9. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 
 
 

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Fazer cumprir as legislações sanitárias municipal, estadual e federal, no que se 

refere aos animais de rua. 

2. Coordenar a atualização do cadastro municipal de animais domésticos; 

3. Planejar e coordenar as ações de fiscalização nas praias do Município quanto à 

entrada de animais abandonados; 

4. Gerenciar e acompanhar a fiscalização nas praias referente a animais 

acompanhados de seus donos, fazendo cumprir a legislação Municipal; 

5. Preparar relatórios identificando quantidades e espécies de animais domésticos 

por bairros no Município; 

6. Prestar auxílio ao Diretor de fiscalização do Centro de Bem Estar Animal na 

organização, planejamento e orientação quanto à fiscalização dos animais; 

7. Acompanhar as fiscalizações quanto às denúncias de maus tratos aos animais 

no município; 

8. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

9. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

10. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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ANEXO XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
GESTÃO DO TRÂNSITO 

 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO 
TRÂNSITO 

PADRÃO: DAS-1 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Exercer a chefia geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão 

do Trânsito, a sua representação e a gestão das unidades a ela vinculadas; 

2. Superintender o planejamento, as diretrizes e os programas de segurança pública 

do Município; 

3. Assessorar o Prefeito Municipal na formulação de diretrizes da política municipal 

de segurança pública e gestão de trânsito, viabilizando todas as informações 

estratégicas, planos e resultados; 

4. Executar, por meio de seus órgãos, as políticas específicas da Secretaria, 

coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do município que, 

direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança da cidade; 

5. Estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais, visando 

ação integrada no Município, inclusive com planejamento e integração das 

comunicações; 

6. Sugerir ações e definir, mediante convênio do Município com os órgãos de 

segurança estadual, as diretrizes, o gerenciamento e as prioridades de 

policiamento, controle e fiscalização do trânsito; 

7. Propor prioridades nas ações de policiamento investigativo, preventivo e 

ostensivo realizadas pelos órgãos de segurança pública, que atuam no município, 

por meio de intercâmbio permanente de informações e gerenciamento; 

8. Sugerir ações, mediante convênios do Município e parcerias, quando necessário, 

com entidades nacionais e estrangeiras, que exerçam atividades destinadas a 

estudos e pesquisas de interesse para a consecução das competências atribuídas 

à Secretaria; 

9. Contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, 

promovendo o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; 

10. Planejar, fixar diretrizes e coordenar as ações de fiscalização de trânsito de 

competência do Município, nos termos da legislação em vigor; 

11. Fomentar e estimular a participação da comunidade na formulação e aplicação 

das políticas de segurança pública no âmbito do município de Governador Celso 

Ramos; 

12. Manter parcerias para compartilhamento de dados estatísticos das polícias 

estadual e federal para o estabelecimento de prioridades das ações de segurança 

municipal; 

13. Executar as ações e políticas de Defesa Civil no Município de Governador Celso 

Ramos; 

14. Baixar atos normativos, disciplinando os serviços da Secretaria de Segurança 

Pública e Gestão de Trânsito; 
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15. Desenvolver projetos voltados para a segurança pública, em parceria com a 

comunidade, órgãos públicos e entidades da sociedade civil; 

16. Articular e coordenar os organismos responsáveis pela defesa civil, com vistas 

à prevenção e enfrentamento de calamidades públicas no âmbito do Município, com 

planos anuais e implantação de programas e treinamento para voluntários; 

17. Promover políticas públicas de desenvolvimento da mobilidade e acessibilidade 

de pedestres, ciclistas, idosos, gestantes, pessoas com deficiências física ou visual, 

temporária ou definitiva, motociclistas, automóveis, veículos de tração animal, e de 

transporte público, com o objetivo de fomentar uma melhor qualidade de vida da 

população e o desenvolvimento social e econômico, de forma equilibrada e 

sustentável; 

18. Implementar ações que visem ampliar a liberdade de locomoção das pessoas, 

de modo a assegurar o efetivo direito de ir e vir; 

19. Atuar de modo integrado com outras Secretarias municipais e com órgãos das 

administrações estadual e federal, bem como com a iniciativa privada, com o intuito 

de aproximar as pessoas que se utilizam do espaço municipal em busca dos 

destinos por elas procurados, em particular para as escolas, hospitais e outros, 

priorizando a diminuição do tráfego da população e contribuindo para melhoria da 

mobilidade urbana;  

20. Formular, acompanhar e executar políticas públicas municipais com fins de 

privilegiar o trânsito consciente, com o escopo de desenvolver a mobilidade urbana 

adequada; 

21. Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos, 

adequação dos locais de estacionamento e reorientação do tráfego, com o objetivo 

de dar maior fluidez ao tráfego da cidade e diminuir a emissão de poluentes; 

22. Estabelecer as diretrizes de trânsito, em conjunto com os demais órgãos de 

trânsito; 

23. Executar o sistema de sinalização, de dispositivos e equipamentos de controle 

viário; 

24. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para 

fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 

competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos documentos de uma 

para outra unidade da Federação; 

25. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 

Nacional de Trânsito, no âmbito do município, com ênfase na educação e 

conscientização dos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, priorizando o 

respeito à vida e às normas de trânsito, conforme as diretrizes estabelecidas pelo 

CONTRAN. 

 
 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO 
TRÂNSITO ADJUNTO 
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PADRÃO: DAS-2 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Substituir, representar e responder pela Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Gestão do Trânsito na ausência do titular; 

2. Coordenar ações e desenvolver, em conjunto com o Secretário Municipal de 

Segurança Pública e Gestão do Trânsito, o processo de planejamento estratégico 

das ações a serem desenvolvidas pela Secretaria a curto, médio e longo prazo; 

3. Integrar, controlar e avaliar as atividades relacionadas à gestão administrativa, 

financeira e de controle interno da Secretaria; 

4. Analisar o funcionamento da estrutura das unidades administrativas, propondo 

melhorias na sua organização, visando a dar maior eficiência aos serviços públicos 

prestados; 

5. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

6. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

7.Exercer outras atribuições compatíveis. 

  
 

ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E GESTÃO DO TRÂNSITO 

PADRÃO: DAS-3 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e orientar as ações de caráter político, administrativo e operacional 

de todas as unidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão do 

Trânsito, de acordo com as diretrizes definidas pelo titular da pasta; 

2. Assessorar o Secretário Municipal Segurança Pública e Gestão do Trânsito e 

Secretário Adjunto em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e 

recomendações, em nível estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; 

3. Elaborar e analisar projetos, informações, relatórios e outros documentos 

relacionados a assuntos que lhe forem submetidos; 

4. Administrar as atividades de recebimento, acompanhamento, registro, guarda de 

documentos e envio de documentos e gerenciamento de informações; 

5. Controlar o recebimento e envio de documentos e correspondências, organizar 

eventos e viagens e cuidar da agenda do Secretário Municipal de Segurança 

Pública e Gestão do Trânsito; 

6. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições 

legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo 

Gabinete; 

7. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Gabinete do 

Secretário Municipal de Segurança Pública e Gestão do Trânsito; 

8. Elaborar e participar de reuniões e encontros de trabalho, mediante solicitação 

do Secretário Municipal de Segurança Pública e Gestão do Trânsito; 

9. Acompanhar o desenvolvimento e a execução das atribuições administrativas 

desenvolvidas no Gabinete da Secretaria e controlar seus resultados; 

10. Participar de comissões por indicação do Secretário Municipal de Segurança 

Pública e Gestão do Trânsito; 
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11. Prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes a ação das 

unidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão do Trânsito e, 

quando for o caso, encaminhando-os aos setores competentes; 

12. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

13. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

14.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e planejar as políticas públicas, no Município de Governador Celso Ramos, 

atinentes à proteção do cidadão e do patrimônio público; 

2. Acompanhar os órgãos institucionais de segurança em atividades operacionais 

de rotina ou emergenciais realizadas dentro dos limites do Município de Governador 

Celso Ramos; 

3. Supervisionar a condução da política de segurança do cidadão e patrimônio 

municipal, com ênfase na prevenção da violência; 

4. Promover estudos e pesquisas, em cooperação com outros órgãos, para 

implantação do Plano Municipal de Segurança; 

5. Colaborar com a fiscalização municipal na aplicação da legislação referente ao 

exercício do poder de polícia administrativa do Município; 

6. Promover cursos, oficinas, seminários e encontros com intuito de formar e 

capacitar pessoas para serem agentes promotores e divulgadores de assuntos 

inerentes à proteção do cidadão e do patrimônio público no município; 

7. Auxiliar no acompanhamento da execução da política de prevenção e combate 

às drogas, através de agentes multiplicadores, na orientação escolar, na elaboração 

de estatísticas a fim prevenir danos ao patrimônio público e ao munícipe de 

Governador Celso Ramos; 

8. Coordenar a vigilância, em cooperação com todos os outros órgãos da 

Administração municipal, de todos os bens públicos do município de Governador 

Celso Ramos; 

9.Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10.Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE MONITORAMENTO URBANO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Diretor de Proteção ao Cidadão e Patrimônio Público nas atividades 

relacionadas ao monitoramento urbano; 

2. Gerenciar as atividades da Central de Operações da Secretaria de Segurança 

Pública e Gestão do Trânsito, caso instituída no Município; 

3. Elaborar programas e projetos para controle e manutenção dos dados 

relacionados ao monitoramento urbano; 
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4. Organizar, juntamente com a área técnica da Administração Municipal, a 

atualização dos dispositivos, servidores, estações e sistemas que dão suporte ao 

sistema de monitoramento urbano; 

5. Elaborar e implantar mapeamento técnico de ameaças, vulnerabilidades e riscos 

possíveis ao patrimônio público e à segurança do cidadão do Município de 

Governador Celso Ramos; 

6. Promover treinamento técnico periódico da equipe de servidores encarregada da 

vigilância ao patrimônio público municipal, bem como prestar auxílio no decorrer das 

atividades diárias; 

7. Implantar programas de treinamento para voluntariado; 

8. Estudar, definir e propor normas, planos e procedimentos que visem a facilitar as 

ações de monitoramento urbano; 

9. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

10.Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

11.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

DIRETOR DE TRÂNSITO 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições; 

2. Planejar, projetar e regulamentar o trânsito de veículos, de pedestres e de 

animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

3. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e 

suas causas; 

4. Realizar estudos periódicos, assim como criar e manter formas de participação 

interativa da sociedade no que tange às necessidades de locomoção da população, 

objetivando dar efetividade às políticas públicas para atender os anseios de 

mobilidade da população; 

5. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as 

diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

6. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, 

quando autorizado pelo Secretário de Segurança Pública e Gestão de Trânsito; 

7. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e 

suas causas, assim como desenvolver programas e projetos destinados a contribuir 

para o pronto atendimento das vítimas de acidentes de trânsito e a rápida 

desobstrução da via interrompida pelo acidente; 

8. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; 

9. Credenciar os serviços de escolta e estabelecer medidas de segurança relativas 

aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

10. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

11. Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e 

reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 
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12. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão 

humana e de tração animal, aplicando penalidades e arrecadando multas 

decorrentes de infrações, de acordo com a legislação aplicável e sua competência; 

13. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração 

animal; 

14. Acompanhar a fiscalização do nível de emissão de poluentes e ruído produzidos 

pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido em 

lei, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando 

solicitado; 

15. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 

estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses 

veículos. 

16. Organizar o controle e registro das atividades desenvolvidas na Diretoria; 

17. Fiscalizar a guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 

18. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

19. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 
20.Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE SINALIZAÇÃO 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar o Diretor de Trânsito para fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

2. Implementar e administrar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário no município; 

3. Organizar e manter atualizadas as coletâneas de legislação municipal, estadual 

e federal de interesse do Município afeto à Secretaria de Segurança Pública e 

Gestão de Trânsito; 

4. Gerenciar a realização de provas ou competições desportivas no município, 

inclusive seus ensaios, em via aberta a circulação, satisfeitas as exigências de 

autorização da confederação esportiva, caução, fiança seguro e custos arbitrados; 

5. Salvo casos de emergência, informar, por meio da Secretaria Municipal da 

Comunicação e Mídias Sociais, com quarenta e oito horas de antecedência, 

qualquer interdição de via, indicando-se os caminhos alternativos; 

6. Definir e gerenciar, no âmbito do Município, os locais de paradas de ônibus 

municipais e intermunicipais;  

7. Minutar despachos administrativos e correspondências oficiais, a pedido do 

Diretor de Trânsito; 

8. Coordenar e organizar o atendimento aos munícipes em sua área de atuação; 

9. Propor ao Diretor de Trânsito modificações, a fim de otimizar e agilizar os 

serviços, visando melhorias no atendimento à comunidade; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 
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DIRETOR DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, controlar e monitorar os convênios celebrados especificamente pela 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão de Trânsito no Município de 

Governador Celso Ramos; 

2. Elaborar pesquisas a fim de ampliar a rede de convênios celebrados pela 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão de Trânsito, visando assegurar 

a efetivação das políticas de segurança pública no Município de Governador Celso 

Ramos; 

3. Estabelecer e consolidar convênios e parcerias com organizações sociais e 

organizações não governamentais, com anuência do Secretário Municipal de 

Segurança Pública e Gestão de Trânsito; 

4.Coordenar as equipes que executam as atividades operacionais atreladas à 

execução de convênios em geral no Município, especialmente os celebrados com a 

Instituto Geral de Perícias – IGP, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de Santa Catarina – SSP-SC, e com o Ministério do Trabalho; 

5. Elaborar diretrizes gerais direcionadas à manutenção e ao cumprimento de 

convênios celebrados no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e Gestão de 

Trânsito do Município de Governador Celso Ramos; 

6. Controlar o prazo de vigência dos convênios e o prazo de execução dos objetos, 

informando-os ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Gestão de Trânsito 

a fim de averiguar o interesse da Administração na renovação; 

7. Analisar relatórios de atendimento e emissões de documentos referentes aos 

convênios celebrados; 

8. Promover a avaliação e fiscalização periódica dos convênios celebrados no 

âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão de Trânsito do 

município de Governador Celso Ramos; 

9. Implementar estudos sistemáticos para levantamento de dados sobre as 

carências, interesses e anseios da população do Município, passíveis de serem 

providas por convênios e parcerias, apresentando-os ao Secretário Municipal de 

Segurança Pública e Gestão de Trânsito;  

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

GERENTE DE CONVÊNIOS 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar a tramitação dos cadastros e propostas até a contratação e a 

execução físico-financeira dos convênios celebrados pela Secretaria de Segurança 

Pública e Gestão de Trânsito; 
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2. Organizar a entrega de documentos internos e externos relativos aos convênios 

celebrados no âmbito da Secretaria; 

3. Prestar contas dos convênios celebrados especificamente no âmbito da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão de Trânsito;  

4. Assessorar na elaboração de editais e contratos decorrentes da celebração de 

convênios no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gestão de 

Trânsito; 

5. Exigir dos demais órgãos públicos municipais, entidades e instituições 

interessadas o fornecimento de informações, peças, documentos e relatórios 

necessários à perfeita execução dos convênios e parcerias celebradas no âmbito 

da Secretaria de Segurança Pública e Gestão de Trânsito; 

6. Supervisionar a aplicação das atividades específicas do convênio estabelecido 

com o Instituto Geral de Perícias - IGP para a emissão de registro de identidade; 

7. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

8. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

9. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 
 

DIRETOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

PADRÃO: CC-4 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Promover a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, bem como as suas 

ações no âmbito do município de Governador Celso Ramos, em articulação com a 

União e os Estados; 

2. Sugerir aos demais órgãos municipais a incorporação das ações de proteção e 

defesa civil no planejamento municipal; 

3. Identificar e mapear as áreas de risco de desastres no de Governador Celso 

Ramos;  

4. Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações 

nessas áreas, indicando, ao Chefe do Executivo, se necessário, a necessidade de 

intervenção preventiva, de evacuação da população dos locais, de decretação de 

situação de emergência ou de estado de calamidade pública; 

5. Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 

situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 

6. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 

extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 

emergenciais em circunstâncias de desastres; 

7. Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre; 

8. Elaborar pesquisas e estudos a fim de subsidiar a implementação no Município 

de Governador Celso Ramos de exercícios simulados e periódicos no que se refere 

à Proteção e Defesa Civil; 

9. Promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 

desastre; 
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10. Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres e 

manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 

atividades de proteção civil no Município de Governador Celso Ramos; 

11. Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, 

clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e 

comunitárias nas ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e promover 

o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as 

comunidades apoiadas; 

12. Prover, em conjunto com os demais órgãos municipais competentes, solução 

de moradia temporária às famílias atingidas por desastres; 

13. Propor e elaborar estudos e pesquisas para instituição do Fundo de Emergência 

da Defesa Civil no município de Governador Celso Ramos; 

14. Responder pelas ações de intervenção emergencial frente à Prefeitura, em 

eventos adversos, situações de emergência e calamidade; 

15. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 

16. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

17. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 

GERENTE DE OPERAÇÕES E ASSISTÊNCIA DA DIRETORIA DA DEFESA 

CIVIL 

PADRÃO: CC-9 VAGAS: 01 

ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as ações de vistorias e normatizações técnicas da Diretoria da Defesa 

Civil; 

2. Mediar o processo de negociação e resolução de conflitos entre a população 

afetada por desastres e os órgãos municipais de Governador Celso Ramos e 

demais agências de emergência; 

3. Gerenciar os recursos materiais destinados à utilização pela Diretoria de Proteção 

e Defesa Civil no Município de Governador Celso Ramos; 

4. Mediar o processo de intervenção junto aos órgãos operacionais da Prefeitura 

Municipal de Governador Celso Ramos e agências estaduais e nacionais; 

5. Executar planos de ações referentes ao plano de emergência e atendimento a 

catástrofes; 

6. Compor as comissões de avaliação de danos e plano de gerenciamento de crise 

e ações coordenadas da Defesa Civil Estadual e Secretaria Estadual de Segurança 

Pública; 

7. Coordenar o atendimento operacional externo ao público que necessite da 

Diretoria de Proteção e Defesa Civil; 

8. Prestar auxílio ao Diretor de Proteção e Defesa Civil, quando solicitado; 

9. Gerenciar as atividades operacionais e de assistência designadas pelo Diretor de 

Proteção e Defesa Civil frente aos eventos adversos e desastres nas operações de 

atendimento ordinário e emergencial, assim como nas execuções relacionadas à 

assistência e socorro; 

10. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens e materiais públicos; 
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11. Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

12. Exercer outras atribuições compatíveis. 

 
 

 


