PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Avenida Capitão João Pinto nº. 193 TELEFAX: (33) 3624 -1254
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº. 18.477.315/0001-90

DECRETO Nº 065/2019

“Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas”.

O Prefeito Municipal de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, no uso
das suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Lei Complementar nº
2017/2018, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a alterar a nomenclatura,
competência e subordinação das divisões e seções da Estrutura Orgânica da Prefeitura, e
dá outras providências”,
DECRETA:
Art. 1º. A Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Carlos
Chagas compõe-se de:
I - Órgãos de Assistência Imediata ao Prefeito
a) – Procuradoria Geral do Município;
b) – Secretaria Municipal de Governo
II – Órgãos de Atividades Meio
a) – Secretaria Municipal de Planejamento
b) – Secretaria Municipal de Administração
c) – Secretaria Municipal da Fazenda
III – Órgãos de Atividades Fim
a) – Secretaria Municipal de Assistência Social
b) – Secretaria Municipal de Saúde
c) – Secretaria Municipal de Educação
d) - Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer
e) – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
f) – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Art. 2º. Os Órgãos relacionados no art. 1º têm a seguinte estrutura
operacional:
1.
1.1
1.2
1.3

Procuradoria Geral do Município
Seção de Legislação Municipal
Seção de Processos Administrativos Disciplinares
Divisão de Assessoria em Licitações e Contratos
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2. Secretaria Municipal de Governo
2.1 Divisão de Secretaria Geral
2.1.1 Seção de Comunicação Geral
2.1.2 Seção de Serviços Auxiliares
2.2 Divisão de Imprensa Geral
2.3 Divisão de Defesa Civil
2.3.1 Seção de Monitoramento e Alerta
2.4 Controladoria Interna
3. Secretaria Municipal de Planejamento
3.1 Divisão de Gerenciamento de Convênios, Contratos e Projetos
4. Secretaria Municipal de Administração
4.1 Seção de Protocolo
4.2 Seção de Arquivo Geral
4.3 Seção de Vigilância Municipal
4.4 Seção de Zeladoria
4.5 Divisão de Gerenciamento de Recursos Humanos
4.5.1 Seção de Treinamento e Recrutamento de Pessoal
4.6 Divisão de Gerenciamento de Pagamentos de Pessoal
4.7 Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho
4.8 Divisão de Gerenciamento Contábil e Custos
4.8.1 Seção de Execução Orçamentária e Financeira
4.8.2 Seção de Arquivo Contábil
4.9 Divisão de Gerenciamento de Serviços de T.I.
5. Secretaria Municipal da Fazenda
5.1. Divisão de Finanças
5.2. Divisão de Gerenciamento de Tributos, Fiscalização e Regularização
Fundiária
5.2.1 Seção de Fiscalização de Rendas
5.3. Divisão de Licitação
5.4. Divisão de Compras
5.4.1 Seção de Compras
5.5. Divisão de Almoxarifado
5.5.1 Seção de Estoques e Suprimentos
5.6. Divisão de Patrimônio
6. Secretaria Municipal de Assistência Social
6.1 Divisão de Coordenação de Programas Sociais
6.1.1Seção de Assistência a Criança e ao Adolescente
6.1.2 Seção de Proteção Social Básica e Especial
6.1.3 Seção de Programas de Transferência de Renda
6.2 Divisão de Coordenação do CRAS
7. Secretaria Municipal de Saúde
7.1 Coordenação Técnica do Programa de Saúde da Família
7.2 Divisão de Atenção Básica
7.2.1 Seção de Assistência à Atenção Primária
7.3 Divisão de Ações Básicas de Saúde
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7.3.1 Seção de Apoio ao Programa de Saúde da Família
7.4 Divisão de Administração de Recursos e Suprimentos
7.4.1 Seção de Apoio à Logística
7.4.2 Seção de Tratamento Fora do Domicílio
7.4.3 Seção de Assistência à Saúde Fora do Domicílio
7.5 Divisão de Regulação, Avaliação e Controle
7.6 Divisão de Controle das Informações em Saúde
7.7 Divisão de Vigilância Epidemiológica e Vigilância em Saúde
7.7.1 Seção de Controle de Endemias e Zoonoses
7.8 Divisão de Vigilância Sanitária
8. Secretaria Municipal de Educação
8.1 Divisão de Ensino
8.1.1 Seção de Assistência ao Ensino
8.2 Divisão de Administração Escolar
8.3 Divisão de Nutrição e Alimentação Escolar
8.4 Divisão de Coordenação do Polo do Sistema UAB
8.5 Divisão de Assistência à Docência
8.6 Divisão de Transporte Escolar
8.6.1 Seção de Manutenção da Frota Escolar
9. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
9.1 Coordenação Técnica de Programas e Projetos Esportivos
9.2 Divisão de Esporte e Lazer
9.3 Divisão de Promoção Cultural e Turismo
9.3.1 Seção de Patrimônio Cultural
9.3.2 Seção de Biblioteca Municipal
10. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
10.1 Divisão de Gerenciamento de Obras e Edificações
10.1.1 Seção de Administração do Distrito de Presidente Pena
10.1.2 Seção de Administração do Distrito de Epaminondas Otoni
10.1.3 Seção de Administração do Povoado de Mayrink
10.1.4 Seção de Administração do Povoado de Francisco Sá
10.1.5 Seção de Administração de Correspondências dos Distritos e
Povoados
10.1.6 Seção de Apoio aos Distritos e Povoados
10.2 Divisão de Gerenciamento de Serviços Urbanos
10.3 Divisão de Serviços Urbanos
10.3.1 Seção de Conservação de Vias Urbanas
10.3.2 Seção de Capina e Varrição de Vias Públicas
10.3.3 Seção de Construção e Conservação de Estradas e Pontes
10.3.4 Seção de Iluminação Pública
10.4 Divisão de Manutenção de Limpeza Pública
10.5 Divisão de Trânsito
10.6 Divisão de Administração da Frota Municipal
10.6.1Seção de Controle de Custos da Frota
10.7 Divisão de Manutenção da Frota Municipal
10.6 Divisão de Controle Operacional da Frota
10.7 Divisão de Engenharia
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11. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
11.1 Divisão de Motomecanização e Apoio Agrícola
11.1.1 Seção de Mecânica Pesada
11.1.2 Seção de Manutenção de Máquinas Pesadas
11.1.3 Seção de Manutenção de Obras de Artes
11.2 Divisão de Meio Ambiente
11.2.1 Seção de Projetos, Fiscalização e Licenciamento
11.3 Divisão de Fomento de Atividades Econômicas
SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 3º - À Procuradoria Geral do Município compete:
a)
Representar e defender a Prefeitura judicialmente;
b)
Colaborar na redação de Projetos de Leis, Decretos e regulamentos a serem
encaminhados ou expedidos pelo Prefeito do Município;
c)
Emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Prefeito e
pelos dirigentes dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal;
d)
Minutar contratos, convênios, acordos, exposição de motivos ou outras quaisquer
peças que envolvam matéria jurídica;
e)
Assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e
aquisição de imóveis pela Prefeitura;
f)
Representar o Município nas causas em que o mesmo for parte, autor ou réu,
assistente ou proponente, oponente ou terceiro interveniente, usando de todos os recursos
processuais, sem que possa transigir, desistir ou renunciar;
g)
Prestar ao Prefeito e a todos os órgãos da administração toda a assessoria jurídica,
evitando conflitos ou contradições de interpretação de leis aplicáveis à administração
municipal;
h)
Promover a cobrança judicial dos créditos do Município;
i)
Orientar a realização de sindicância, inquérito e processo administrativo disciplinar e
tributário.
j)
Coordenar e orientar o trabalho dos advogados do Município.
k)
Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Legislação Municipal compete:
a)
Elaborar, sob a supervisão do Procurador Geral, projetos de leis, portarias,
decretos e demais atos normativos;
b)
Publicar tais atos no quadro de avisos e endereço eletrônico do Município;
c)
Encaminhar cópias ou via original (se for o caso) aos setores solicitantes e/ou
diretamente interessados ao tema do referido ato;
d)
Elaborar, sob a Indexação, atualização e disponibilização digital da Legislação
Municipal;
e)
Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Processos Administrativos Disciplinares compete:
a)
Auxiliar nos procedimentos das comissões de processos administrativos
disciplinares sob a supervisão do Procurador Geral;
b)
Publicar tais atos no quadro de avisos e endereço eletrônico do Município;
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c)
Encaminhar cópias ou via original de documentos (se for o caso) às comissões de
processos administrativos disciplinares
d)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Assessoria em Licitações e Contratos compete:
a)
Gerenciar os trabalhos de estudos e pesquisas para elaboração de pareceres e
consultas referentes aos procedimentos de dispensa e inexigibilidade e processos
licitatórios em tramitação;
b)
Confeccionar para os diversos órgãos da Administração as minutas de editais de
licitações, contratos, termos aditivos e convênios;
c)
Exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Art. 4º - À Secretaria Municipal de Governo compete:
a)
Contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal, propondo
programas setoriais de sua competência e colaborando para a elaboração de programas
gerais;
b)
Cumprir políticas e diretrizes definidas no Plano de Ação do Governo Municipal e os
programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;
c)
Analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento anual e plurianual de
investimentos da Secretaria e propor os ajustamentos necessários;
d)
Promover a articulação da Secretaria com órgãos e entidades da administração
pública e da iniciativa privada, visando o cumprimento das atividades setoriais;
e)
e) Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes na administração municipal;
f)
f) Propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se
recomendem para a consecução dos objetivos da Secretaria;
g)
Prestar assessoramento direto e imediato ao Prefeito;
h)
Desenvolver atividades de atendimento e informação ao público e autoridades;
i)
Acompanhar, juntamente com o Procurador Geral do Município, projeto sem
tramitação na Câmara Municipal;
j)
Coordenar e executar a programação de audiência, entrevista, reuniões, atividade
de representação social de interesse do Prefeito;
k)
Desempenhar missões específicas, formais e expressamente atribuídas através de
atos próprios, despachos ou ordens verbais;
l)
Interpretar, para o público em geral, o plano de ação e os programas gerais e
setoriais do governo municipal e prestar os esclarecimentos necessários sobre o seu
desenvolvimento;
m)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Secretaria Geral compete:
a)
Estabelecer normas e diretrizes para controle e manutenção de correspondências,
leis, decretos, portarias, ofícios e arquivo, no âmbito da Divisão;
b)
Secretariar o Prefeito, prestando assistência no desempenho de suas atividades;
inclusive no atendimento ao público em geral;
c)
Elaborar e controlar a agenda do Prefeito;
d)
Redigir exposição de motivos, ofícios, cartas de interesse da administração;
e)
Coordenar, organizar e arquivar as correspondências recebidas expedidas;
f)
Coordenar a publicação das correspondências e dos atos oficiais do Município;
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g)
Auxiliar na organização de eventos e cerimoniais;
h)
Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Comunicação Geral compete:
a)
Estabelece normas e diretrizes para desenvolvimento das atividades de
comunicação interna e externa das secretarias e divisões da Prefeitura;
b)
Operar equipamentos de comunicação (pabx, fax, computador e outros);
c)
Receber, fazer e transferir ligações telefônicas,
d)
Controlar as chamadas telefônicas internas e externas, identificar tipo e origem de
chamadas e cadastrá-las;
e)
Garantir a qualidade no atendimento;
f)
Prestar informações ao público interno e externo;
g)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Serviços Auxiliares compete:
a)
Dar suporte a todos os setores administrativos, encaminhando correspondências nas
repartições internas, bem como órgãos externos;
b)
Encaminhar e postar correspondências no Correio;
c)
Prestar informações ao público interno e externo;
d)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Imprensa Geral compete:
a) Planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura
Municipal, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de comunicação;
b) Coordenar e executar juntamente com os demais órgãos do Município, as
informações e dados, cuja divulgação seja do interesse da Administração Municipal;
c) Promoção e divulgação dos atos, projetos e atividades da administração municipal,
através do portal oficial da Prefeitura Municipal e por meio de veículos de comunicação,
como redes sociais entre outros.
d) Criação de peças visuais, publicitárias, promocionais e gráficas;
e) Diagramação gráfica de boletins informativos.
f)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Defesa Civil compete:
a)
Coordenar e supervisionar as ações de defesa civil, acompanhadas de estruturada
e eficaz dinâmica de comunicação;
b)
Elaborar e implantar planos, projetos e programas de defesa civil com recursos
tecnológicos específicos, em casos de situação de emergência ou estado de calamidade
pública, ou na iminência de sua ocorrência;
c)
Requisitar servidores e recursos materiais de órgãos ou entidades, necessários
para emprego em ações de defesa civil, recursos financeiros e bens necessários à
eficácia de seu desempenho, obedecendo a legislação vigente;
d)
Promover a capacitação de recursos humanos para as ações de defesa civil, em
articulação com órgãos;
e)
Propor à autoridade competente a homologação de situação de emergência ou de
estado de calamidade pública;
f)
Providenciar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao
abastecimento em situações de desastres;
g)
Coordenar, no que couber, o controle do transporte rodoviário de produtos
perigosos;
h)
Realizar estudos, mapear, avaliar e reduzir riscos de desastres;
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i)
Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;
j)
Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, e reabilitar e
recuperar os cenários dos desastres;
k)
Acompanhar e identificar os fatores adversos e anormais da natureza, de
ocorrência periódica na área, bem como os que, estranhos à natureza, possam vir a
acontecer no Município;
l)
Elaborar planos gerais e setoriais para prevenir o Município contra os fatores
anormais ou adversos, sugerindo soluções para enfrentá-los;
m)
Recomendar ou sugerir, através da CEDEC - Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil, medidas específicas e prioritárias à Administração Pública, para prevenir, evitar ou
sanar calamidades previsíveis;
n)
Sugerir medidas objetivas para debelar o flagelo, minorando os riscos, evitando
perdas e danos e prestando assistência geral à população;
o)
Promover estudos e propor recomendações sobre as consequências desastrosas
causadas por negligência humana, que possam provocar situações emergenciais que
reclamem ações da Defesa Civil;
p)
Participar e colaborar com programas coordenados pelo SINDEC - Sistema
Nacional de Defesa Civil e Sistema Estadual;
q)
Estruturar um sistema de comunicação que propicie informações consistentes, em
tempo real, à população sobre os assuntos relacionados à prevenção, riscos de desastres
ou catástrofes, entre outros;
r)
Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Monitoramento e Alerta compete:
a)
Auxiliar nas ações de defesa civil;
b)
Orientar equipes em casos de situação de emergência ou estado de calamidade
pública, ou na iminência de sua ocorrência;
c)
Auxiliar na realização de estudos, mapear, avaliar para redução de desastres;
d)
Identificar as áreas de risco do Município;
e)
Emitir relatórios das áreas vistoriadas;
f)
Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;
g)
Exercer outras atividades correlatas.
À Controladoria Interna compete:
a) Acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como da
aplicação, sob qualquer forma, dos recursos públicos;
b) Tomar as contas dos responsáveis por bem e valores, inclusive do Prefeito ao final
de sua gestão, quando não prestados voluntariamente;
c)
Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária financeira e
patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta, com vista à implantação regular
e à utilização racional dos recursos e bens públicos;
d) Subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programação
financeira, com informações e avaliações relativas a gestões dos órgãos da
Administração Municipal;
e) Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e propostas de
diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e
o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos âmbitos dos
órgãos da administração direta e indireta e também objetive a implementação da
arrecadação das receitas orçadas;
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f)
Executar os trabalhos de auditoria contábil, administrativa e operacional junto aos
órgãos do Poder Executivo;
g) Verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda
de bens e valores públicos, e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à
perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou
responsabilidade do Município;
h) Emitir relatórios, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e
balanço geral do Município;
i)
Organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por dinheiros, valores e
bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos à auditoria pelo Tribunal de
Contas do Estado.
j)
Cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou
irregularidades na Administração do Executivo Municipal;
k)
Programar e organizar auditorias nas Unidades Administrativas e operacionais com
periodicidade;
l)
Propor e organizar auditorias nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos
públicos;
m) Elaborar as normas de Controle Interno para atos da Administração a serem
aprovadas por decreto;
n) Exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Art. 5º – À Secretaria Municipal de Planejamento compete:
a) Funções inerentes ao Planejamento Global e Setorial do Município, inclusive a
elaboração do orçamento anual e plurianual de investimento;
b) Articulação com os sistemas de planejamento Federal e Estadual;
c) Elaboração do Plano de Governo, acompanhamento e avaliação de sua execução;
d) Estudos e pesquisas relativos à consolidação geral da Legislação Municipal em
vigor;
e) Planejamento urbano e execução da política de desenvolvimento urbano do
Município;
f)
Coordenação dos trabalhos de elaboração e edição de normas técnicas urbanísticas;
g) Estudos técnicos inerentes ao desenvolvimento urbano do Município;
h) Elaboração do Plano Diretor;
i)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Gerenciamento de Convênios, Contratos e Projetos compete:
a)
Viabilizar a captação de recursos junto aos Governos da União e do Estado e à
iniciativa privada, visando à celebração de convênios e contratos de repasse;
b)
Realizar levantamento e gerenciamento de documentos de natureza contábil,
jurídica e de engenharia, com o objetivo de atender as exigências dos órgãos públicos
com os quais o Munícipio realiza convênios, Contratos e Termos de Parceria e
Cooperação;
c)
Acompanhar periodicamente a situação do Município junto ao CAGEC e CAUC,
tomando as providências necessárias para regularização junto aos setores competentes,
quando constar alguma pendência/irregularidade;
d)
Acompanhar/gerenciar a execução dos convênios, Contratos de Repasse e
Termos de Parceria e Cooperação firmados pelo Município;
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e)
Elaborar propostas de projeto junto ao Governo Estadual e Federal, visando buscar
recursos financeiros para o Município;
f)
Acompanhar as ações de celebração, execução orçamentária e financeira, bem
como a prestação de contas dos Contratos de Repasse, Convênios e Termos de
Parcerias;
g)
Promover a articulação da Secretaria Municipal de Planejamento, com as demais
Secretarias e órgãos municipais com vistas à celebração de convênios e contratos de
repasses, termos de parceria e cooperação;
h)
Inserir propostas nos sistemas (SICONV, SIGPC, SIMEC, SIGCON, SIGARP e
outros);
i)
Auxiliar em Projetos de Associações e Ong's do Município de Carlos Chagas;
j)
Manter contato direto com a GIGOV (Gerência Executiva de Governo- Governador
Valadares) para resolver assuntos relacionados aos Contratos de Repasse firmados pelo
Município;
k)
Dar orientações técnicas às secretarias municipais, quanto aos procedimentos
necessários à realização de convênios, execução e prestação de contas de contratos e
Termos, quando solicitado;
l)
Realizar prestação de contas dos convênios e contratos, junto às instituições
parceiras, conforme cláusulas pactuadas;
m)
Acompanhar os recebimentos de valores atinentes aos convênios e contratos,
mantendo sistema de cobrança, conforme a necessidade identificada, que garanta a
execução financeira desses instrumentos;
n)
Estabelecer, em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento, o nível de
prioridade para atendimento aos projetos;
o)
Fornecer, quando solicitado, as informações ou relatórios periódicos que
possibilitem o acompanhamento dos contratos, termos e convênios vigentes;
p)
Exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 6º - À Secretaria Municipal de Administração compete:
a)
Executar as atividades de política Administrativa da Prefeitura;
b)
Executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, ao treinamento, dos
controles funcionais e dos demais assuntos de pessoal;
c)
Receber, distribuir, controlar o andamento de processos e arquivar documentos da
Prefeitura;
d)
Normatização das atividades contábeis junto aos órgãos da Administração Direta;
e)
Controlar e acompanhar a execução orçamentária;
f)
Preparar balancetes mensais, balanços gerais;
g)
Zelar para que as unidades orçamentárias tenham a soma de recursos necessários
para a execução do programa anual de investimentos, bem como para manter o equilíbrio
entre a receita arrecadada e a despesa realizada;
h)
Participar das ações para a elaboração do Programa de Metas;
i)
Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração
financeira, orçamentária e patrimonial do Município;
j)
Elaborar as demonstrações contábeis e as prestações de contas do Município
exigidos pelos diferentes órgãos de fiscalização e controle;
k)
Em cooperação com as demais Secretarias, coordenar o desenvolvimento e
implantação de um sistema de monitoramento e avaliação da gestão institucional,
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inclusive no tocante às metas, que permita a correção oportuna das decisões e a
atualização permanente dos planos e programas do governo municipal;
l)
Em coordenação com a Secretaria de Finanças, realizar os procedimentos
administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a execução de
suas atividades e atribuições, dentro das normas superiores de delegações de
competências;
m)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Protocolo compete:
a) Receber, classificar, registrar, autuar, numerar, controlar tramitação de documentos
e distribuir processos, correspondência e demais documentos;
b) Controlar a remessa e distribuição de toda a correspondência interna e externa;
c) Controlar a tramitação interna dos expedientes entre as repartições;
d) Atender ao público, prestando informações sobre localização e andamento de
processos;
e) Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Arquivo Geral compete:
a) Executar serviços de arquivo intermediário e permanente de documentos da
Prefeitura Municipal, sob sua responsabilidade;
b) Orientar os serviços de arquivo corrente dos órgãos e entidades municipais;
c) Estabelecer sistemas de arquivamento de documentos que possibilitem a sua
localização imediata e favoreçam a sua conservação;
d) Registrar a entrada e a saída de documentos do arquivo intermediário sob sua
responsabilidade;
e) Promover inventário da massa documental reunida pela Prefeitura Municipal no
Arquivo Geral;
f)
Orientar e controlar o manuseio de documentos, bem como autorizar a sua
reprodução, quando previsto pelas normas municipais, inclusive propondo penalidades
em casos de dano e extravio;
g) Promover o atendimento às solicitações de remessa e empréstimo de documentos
arquivados;
h) Prestar informações às autoridades municipais sobre assuntos contidos em
documentos arquivados;
i)
Propor, a eliminação de papéis, jornais e outros, quando necessários, mediante
autorização expressa do órgão competente em observância à Lei pertinente;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Vigilância Municipal compete:
a)
Fiscalizar a equipe vigilantes na execução de ronda nos prédios, garagens,
depósitos e outros, assim como nas cercanias dos mesmos, observando o trânsito de
veículos e pessoas, atitudes suspeitas e concentrações, orientando e fornecendo
informações;
b)
Acompanhar os serviços de vigilância nas unidades de preservação da prefeitura;
c)
Identificar e esclarecer a razão da presença de qualquer pessoa na área de
serviço, detendo o impedindo sua permanência, quando não há justificativa para o fato;
d)
Efetuar vistoria se as janelas, portas, portões e outras vias de acesso dos
estabelecimentos estão fechadas corretamente, e se as luzes, torneiras e outros estão
desligados;
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e)
Efetuar inspeção nas instalações elétricas e hidráulicas estão funcionando
normalmente;
f)
Efetuar entrega das chaves das dependências;
g)
Auxiliar nos serviços de manutenção e limpeza dos estabelecimentos públicos;
h)
Deter e encaminhar, a local determinado, vadios, ébrios, perturbadores da ordem
ou aqueles que conduzem armas sem autorização competente;
i)
Comunicar aos órgãos competentes, todo aquele que for encontrado na prática de
algum crime, para que seja encaminhado a local determinado com as testemunhas e as
vítimas;
j)
Dar proteção aos servidores;
k)
Dar conhecimento imediato aos superiores hierárquicos de toda e qualquer
anormalidade constatada na sua área de atuação;
l)
Relatar ao sucessor as anormalidades ocorridas;
m)
Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Zeladoria compete:
a) Executar e coordenar tarefas de zeladoria e limpeza em geral;
b) Coordenar equipes de limpeza nas diversas repartições públicas, mantendo as
dependências e instalações diversas em condições de higiene e conservação;
c) Designar funcionários responsáveis no preparo de café e chá; servindo-os quando
solicitado;
d) Zelar pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins;
e) Realizar o controle do estoque dos materiais de limpeza e mantimentos utilizados no
Prédio Municipal;
f)
Zelar pelo material de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar
materiais e utensílios diversos;
g) Executar outras atividades correlatas
À Divisão de Gerenciamento de Recursos Humanos compete:
a) O desenvolvimento e a aplicação da política de Recursos Humanos, através de
pesquisas e análise de mercado, recrutamento, seleção e treinamento;
b) Promoção e execução da política de manutenção de Recursos Humanos, pela
administração de salários, plano de benefícios sociais, higiene e segurança do trabalho;
c) A execução da política de desenvolvimento de Recursos Humanos, através de
treinamento de pessoal;
d)O desenvolvimento e o controle de Recursos Humanos, visando a análise quantitativa
desses recursos;
e)
A organização e atualização do cadastro de Recursos Humanos, visando criar um
sistema de informação da força de trabalho do Município;
f)
A preparação de documentação necessária para admissão, demissão e concessão
de férias;
g)
Emitir regulamentos relativos às rotinas e políticas de pessoas para os órgãos da
Administração Direta e Entidades Autárquicas e Fundacional.
h)
O cumprimento de atos de admissão, posse, lotação, distribuição, direitos e
vantagens dos servidores;
i)
O registro atualizado da vida funcional de cada servidor;
j)
A fiscalização, o controle e registro de frequência dos servidores;
k)
A aplicação do plano de carreira bem como a execução de outras tarefas que visem
a atualização e controle do mesmo;
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l)
A elaboração da escala geral de férias dos servidores, encaminhando-as aos
demais órgãos da Prefeitura, para apreciação e aprovação;
m) A elaboração das folhas de pagamento;
n)
O fornecimento das declarações funcionais e financeiras dos servidores, quando
solicitados;
o)
Promover a realização periódica de avaliação de desempenho.
p)
Execução e elaboração de rotinas obrigatórias mensais e anuais;
q)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção Treinamento e Recrutamento de Pessoal compete:
a) O desenvolvimento e o controle de recursos humanos, através de treinamento e
aperfeiçoamento pessoal;
b) Fazer avaliação periódica de desempenho;
c) Registrar na ficha funcional do servidor cursos realizados, penalidades e louvores;
d) Preparar e expedir correspondências interna e externa relacionada com o servidor;
e) Desenvolver medidas que favoreçam o bom relacionamento do pessoal e a
cooperação no trabalho;
f)
Executar programas de prevenção de acidentes de trabalho.
g) Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Gerenciamento de Pagamentos de Pessoal compete:
a) Proceder à elaboração das folhas de pagamentos em geral;
b) Organizar e manter atualizado o cadastro central dos cargos, referente à quantidade
de cargos, salários e funções do servidor público municipal;
c) Proceder ao serviço dos atos relativos à movimentação de pessoal;
d) Proceder à solicitação do enquadramento salarial e vantagens dos servidores junto à
Procuradoria Geral;
e) Administrar os cargos e provimentos do serviço público municipal;
f)
Prestar informações que digam respeito a direitos, vantagens e regime disciplinar
dos servidores.
g) Proceder a conferência de toda a documentação relativa ao quadro de pessoal;
h) A fiscalização, controle e registro de frequência dos servidores;
i)
Manter atualizadas as fichas financeiras dos servidores;
j)
Providenciar os descontos legais no pagamento;
k) Inscrever o servidor no PIS/PASEP e manter atualizados os dados para
preenchimento da RAIS;
l)
Providenciar a geração de arquivo SIOPE, SICOM e E-Social;
m) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho compete:
a) Compete à Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho
b) Aplicar os conhecimentos de Segurança e Medicina do Trabalho ao ambiente de
trabalho para preservar a saúde e a integridade física dos servidores da Prefeitura;
c) Colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas
na Prefeitura, utilizando os conhecimentos técnicos para adequação às condições de
segurança e saúde dos servidores;
d) Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos
servidores da Prefeitura para prevenção dos infortúnios do trabalho;
e) Esclarecer e conscientizar os colaboradores sobre acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção;
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f)
Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na
Prefeitura, com ou sem vítimas e todos os casos de doença ocupacional, os fatores
ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portadores de
doenças ocupacionais ou acidentados;
g) Realizar perícias nos locais de trabalho para levantamento de nexo de causalidade
entre ambiente e patologia, para caracterização de insalubridade e ou periculosidade;
h) Acompanhar o programa de controle médico de saúde ocupacional e relatório anual
dos exames/procedimentos realizados.
i)
Acompanhar o programa de prevenção de Riscos Ambientais e executar o
cronograma anual do mesmo;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Gerenciamento Contábil e Custos compete:
a) Escriturar todas as operações contábeis;
b) Controlar os créditos orçamentários adicionais, extraordinários, suplementares e
receitas orçamentárias;
c) Escriturar e conservar devidamente classificados, os processos e documentos
referentes aos bens patrimoniais do Município;
d) Registrar a variação dos bens patrimoniais do Município;
e) Contabilizar os movimentos de fundos e de suprimentos;
f)
Informar aos órgãos interessados sobre insuficiência de dotações orçamentárias e
créditos;
g) Supervisionar e executar o fechamento dos balanços mensais e anuais;
h) Supervisionar e executar a prestação de contas junto aos Tribunais de Contas
i)
Supervisionar executar a prestação de contas junto ao SISTN, SIOPE e SIOPS;
j)
Supervisionar e executar a consolidação das contas com a Administração Indireta
Municipal;
k) Supervisionar e orientar os órgãos municipais e à Secretaria de Planejamento na
Elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei
Orçamentária Anual, de acordo com a legislação vigente;
l)
Supervisionar e orientar os órgãos municipais na execução orçamentária e no
cumprimento das metas, bem como na elaboração de projetos de lei relacionados com
geração de despesa em compatibilidade com a legislação pertinente;
m) Supervisionar e orientar os órgãos municipais no cumprimento das regras relativas
às finanças públicas e no cumprimento das regras afetadas à responsabilidade fiscal e à
contabilidade pública;
n) Supervisionar os trabalhos dos servidores lotados no Departamento de
Contabilidade, relativamente às atividades de caráter permanente;
o) Elaborar relatório mensalmente, dos gastos e públicos;
p) Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Execução Orçamentária e Financeira compete:
a)
Elaborar os processos orçamentários (PPA-LDO-LOA);
b)
Elaborar a programação financeira;
c)
Fazer a projeção do fluxo de caixa;
d)
Fazer o planejamento das contas, saldos e extratos;
e)
Acompanhar e controlar os recursos vinculados;
f)
Controlar e executar as atividades financeiras, compreendendo a liquidação e
pagamento das despesas;
g)
Efetuar a manutenção dos cadastros de fornecedores;
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h)
Acompanhar a execução orçamentária (receitas e despesas);
i)
Assessorar as demais Secretarias e os Conselhos de Acompanhamento no
acompanhamento da execução orçamentária;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Arquivo Contábil compete:
a)
Receber, e organizar a documentação da área contábil, com objetivo de atender as
exigências técnicas, legais e administrativas;
b)
Controlar a tramitação interna dos documentos e pastas entre as repartições;
c)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Gerenciamento de Serviços de T.I.
a)
Planejar e coordenar as atividades de tecnologia de informação e de serviços de
informática;
b)
Administrar a rede de computadores e supervisionar a manutenção dos programas
e sistemas implantados, identificando problemas técnicos e operacionais e procedendo às
modificações necessárias;
c)
Implantar ferramentas de segurança da informação, blindando a rede de ataques
contra usuários mal intencionados, utilizando de ferramentas como firewall e controle de
portas;
d)
Solicitar atualização de cadastro no sistema integrado de licitações da prefeitura,
os equipamentos de hardwares atualizados no mercado para melhor atendimento as
necessidades da rede municipal;
e)
Acompanhar todo o processo de licitação e fazer a vistoria da entrega dos
equipamentos, conferindo se a nota dos equipamentos entregues pela empresa condiz
com o equipamento requisitado em licitação;
f)
Definir objetivos, metas, riscos, projetos, necessidades dos usuários da rede
municipal e acompanhando de tendências tecnológicas;
g)
Coordenar a equipe da referida Divisão, delegando autoridade, auxiliando no
aperfeiçoamento e desempenho funcional da equipe e dos usuários da rede;
h)
Realizar levantamento das necessidades dos usuários, e supervisionar o
desenvolvimento de projetos de sistemas novos, através do desenvolvimento interno;
i)
Programar serviços e produtos, prestar contas, reportar andamento dos projetos,
riscos, resultados de rentabilidade e pesquisas de satisfação à Secretaria Municipal de
Administração;
j)
Realizar pesquisas no mercado de software aplicativo ou contratação de empresa
prestadora de serviço nesta área, visando a total satisfação das necessidades dos setores
que utilizam tal serviço, dentro de padrões compatíveis de custo e tempo;
k)
Executar outras atividades correlatas.
SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Art. 7º – À Secretaria Municipal de Fazenda compete:
a) Contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal, propondo
programas setoriais de sua competência e colaborando para a elaboração de programas
gerais;
b) Cumprir políticas e diretrizes definidas no Plano de Ação do Governo Municipal e nos
programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;
c)
Responsabilizar-se pela execução orçamentária inerente à Secretaria;
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d) Analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento anual e plurianual de
investimentos da Secretaria e propor os ajustamentos necessários;
e) Promover a articulação da Secretaria com órgão se entidades da administração
pública e da iniciativa privada, visando ao cumprimento das atividades setoriais;
f)
Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes na administração municipal;
g) Propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se recomendem
para a consecução dos objetivos da Secretaria;
h) Executar a política fazendária municipal;
i)
Programar projetos e atividades relacionados com as áreas financeira, fiscal e
tributária;
j)
Desempenhar funções de gestão financeira, contabilidade e auditoria interna e fiscal;
k)
Participar, em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento, da elaboração
das propostas dos orçamentos anua Le plurianual de investimentos;
l)
Administrar a dívida pública e ativa municipal;
m) Efetuar o pagamento dos compromissos da Prefeitura;
n) Efetuar o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições de melhoria do
Município;
o) Arrecadar, diretamente ou por delegação, as receitas do Município;
p) Contabilizar a despesa e a receita na forma da legislação em vigor;
q) Controlar a execução dos contratos que acarretem ônus para o Município;
r)
Proceder à tomada de contas dos responsáveis por dinheiro, valores, títulos e
documentos financeiros pertencentes ao Município;
s)
Examinar e julgar recursos contra lançamentos fiscais;
t)
Assessorar e representar o Prefeito, quando designado;
u) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Finanças compete:
a)
Coordenar, junto com a Procuradoria Geral do Município, os procedimentos e
atividades relacionadas com a cobrança amigável e coercitiva da dívida ativa de natureza
tributária do Município, ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos
prazos legais;
b)
Controlar as disponibilidades financeiras, consultar saldos bancários, extrair
extratos bancários;
c)
Efetuar aberturas e encerramentos de contas bancárias, bem como cadastramento
de senhas;
d)
Efetuar as conciliações bancárias e boletins de movimento financeiro;
e)
Efetuar depósitos bancários;
f)
Efetuar transferências de dinheiro entre contas bancárias;
g)
Responsabilizar-se pela emissão de cheques;
h)
Controlar a movimentação dos créditos bancários e aplicar os recursos no mercado
financeiro;
i)
Pesquisar a origem dos valores creditados nas contas da Prefeitura, emitindo o
comprovante de crédito;
j)
Manter contato com os gerentes de contas, intermediando as transações
financeiras da Prefeitura, bem como outras atividades inerentes.
k)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Gerenciamento de Tributos, Fiscalização e Regularização Fundiária
compete:
a)
Coordenar as atividades da Divisão;
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b)
Observar os princípios constitucionais com relação a tributos municipais;
c)
Aplicar as determinações do Código Tributário Municipal;
d)
Observar a aplicação das demais leis municipais e fazer cumprir suas
determinações;
e)
Atualizar a legislação pertinente ao recolhimento dos tributos municipais;
f)
Participar da elaboração de projetos orçamentários que estejam relacionados com a
Divisão;
g)
Participar da elaboração de projetos que envolva a arrecadação de tributos
municipais;
h)
Coordenar treinamento de pessoal;
i)
Definir critérios de avaliação funcional para estimular melhoria de desempenho;
j)
Acompanhar diariamente os procedimentos de fiscalização e arrecadação de
tributos;
k)
Promover o lançamento de impostos, taxas e contribuição de melhoria de
competência do Município, bem como sua arrecadação e cobrança
l)
Propor a revisão da planta de valores;
m) Elaborar calendário para recolhimento dos tributos submetendo-o à aprovação do
Secretário da Fazenda;
n) Supervisionar a expedição de certidões;
o) Promover a inscrição da dívida ativa, sua cobrança amigável, controle e atualização,
remetendo à Procuradoria Jurídica os processos administrativos para a cobrança judicial.
p) Executar as atividades de classificação, registro e controle, em todos os seus
aspectos, da divida pública municipal, incluindo os serviços da divida, resultantes ou
independentes da execução do orçamento;
q) Analisar, instruir processos e promover atividades necessárias à regularização
fundiária urbanística, relativas aos parcelamentos ilegais.
r)
Intermediar assuntos de interesse da regularização fundiária e urbanística de
parcelamentos ilegais, junto aos órgãos da administração municipal, estadual e federal
competentes.
s) Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Fiscalização de Rendas compete:
a) Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária;
b) Informar e esclarecer o contribuinte sobre a tributação municipal;
c) Coibir a sonegação, a evasão e a fraude no pagamento dos tributos;
d) Determinar diligências de natureza fiscal;
e) Fiscalizar o comércio eventual ou ambulante, bem como os estabelecimentos de
diversões públicas, prestadores de serviços, comerciais e industriais;
f)
Lavrar autos de infração e notificação e apreender livros e documentos fiscais, bens
e mercadorias;
g) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Licitação compete:
a) A execução de todos os procedimentos de aquisição de materiais e contratação de
serviços, através de processos de licitação de compras, bens, serviços e obras, efetuados
por todos os órgãos da Administração Pública Municipal;
b) A coordenação e a execução dos processos licitatórios para aquisição de materiais e
equipamentos e prestação de serviços e alienação de bens;
c) A elaboração e a coordenação dos expedientes, convocações, comunicações,
relatórios e documentos afins, relativos à preparação, comunicação de resultados,
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manifestação em recursos e impugnações, e demais providências decorrentes de
procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal;
d) O recebimento e aprovação da documentação exigida dos fornecedores;
e) A verificação da documentação para homologação do certame licitatório e
adjudicação do objeto, bem como o acompanhamento de todos os processos licitatórios;
f)
A gestão do sistema de registro de preços;
g) Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e
inexigibilidades;
h) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Compras compete:
a) Estabelecer normas e diretrizes para o fluxo do processo de compras;
b) Manter o cadastro de fornecedor atualizado;
c) Receber as requisições de compra, devidamente autorizadas;
d) Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais
documentos necessários a contabilização e pagamento;
e) Elaborar pesquisas de preços visando a melhor proposta;
f)
Promover a aquisição de material de consumo destinado à administração municipal;
g) Promover e controlar a entrega de material ao almoxarifado;
h) Receber solicitações de compras emitidas pelas Secretarias Municipais, a verificação
de sua conformidade com as políticas de compras, a comprovação de sua real
necessidade e definição;
i)
Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor;
j)
Realizar processos de compra com dispensa de licitação, conforme dispositivos em
Lei;
k) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato às Secretarias Municipais na
revisão e implantação de normas e procedimentos relativos às atividades de compras e
aquisições da Administração Municipal;
l)
Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Compras compete:
a) Atender às requisições dos órgãos da Prefeitura, providenciando a aquisição de
materiais, equipamentos e serviços;
b) Manter atualizado o cadastro de fornecedores da Prefeitura;
c) Observar e fazer cumprir os prazos de entrega de mercadoria pelos fornecedores;
d) Observar e controlar a qualidade dos materiais adquiridos.
e) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Almoxarifado compete:
a) Manter o estoque destinado ao suprimento das diversas unidades administrativas e
atender as suas requisições;
b) Estudar em coordenação com os órgãos interessados de cada secretaria, a
necessidade do material em espécie, quantidade e tempo, estabelecendo índices e
programas de aquisição e distribuição;
c) Receber todas as mercadorias adquiridas pela seção de compras;
d) Manter em estoque toda a mercadoria adquirida pela seção de compras;
e) Zelar pela conservação do estoque;
f)
Informar à Divisão de Licitação e Divisão de Compras a situação do estoque visando
sua renovação;
g) Executar outras atividades correlatas.
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À Seção de Estoques e Suprimentos compete:
a)
Atender às requisições dos órgãos da Prefeitura, providenciando a entrega dos
materiais solicitados;
b)
Auxiliar a Divisão de Almoxarifado a manter o estoque devidamente organizado e
com prazos de validade atualizados;
c)
Auxiliar no controle da qualidade dos materiais adquiridos;
d)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Patrimônio compete:
a)
A tomada de providências quanto ao tombamento de todos os bens patrimoniais da
Prefeitura, mantendo-os devidamente cadastrados;
b)
A organização e atualização do cadastro de bens móveis e imóveis do Município;
c)
A codificação dos bens patrimoniais permanentes, através da fixação de plaquetas;
d)
A realização de inventário dos bens patrimoniais, pelo menos uma vez no ano
encaminhando-os aos órgãos afins;
e)
Executar outras atividades correlatas.
SEÇÃO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 8º – À Secretaria Municipal de Assistência Social compete:
a)
Criar mecanismos programáticos para as políticas públicas com vista à promoção
social e humana, que permitam a administração municipal planejar a integração dos
cidadãos do município;
b)
Promover o levantamento das questões sociais do município, visando a prevenção,
proteção e promoção de ações dirigidas no âmbito da geração de emprego, renda,
serviços e benefícios;
c)
Orientar, monitorar executar as atividades e programas destinados à melhoria das
condições socioeconômicas da população municipal, principalmente aquelas direcionadas
a política habitacional e de defesa civil;
d)
Colaborar no âmbito municipal na execução dos programas federais e estaduais na
área da política de assistência social, zelando pela aplicação das leis e normas
especificas a essas atividades;
e)
Promover, elaborar e executar ações e programas sob a forma de convênios junto
a União, Estado, Entidades Governamentais e Não-Governamentais, estimulando uma
política de integração e articulação institucional que respeite as diretrizes gerais;
f)
Promover a participação da população usuária no processo de construção da
política pública de assistência social no município.
g)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Coordenação de Programas Sociais compete:
a)
Articular, acompanhar e avaliar o processo de implementação dos programas,
serviços, projetos da proteção social básica e especial;
b)
Definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão e fluxo de entrada,
acompanhamento e desligamentos dos beneficiários dos programas sociais;
c)
Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação dos serviços
ofertados pela proteção social básica e especial;
d)
Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra
referência dos serviços ofertados pela proteção social básica e especial;
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e)
Articular as ações junto à política de Assistência Social e às outras políticas
públicas visando fortalecimento da rede de serviços de Proteção Social Básica e Especial;
f)
Organizar as ações ofertadas pela proteção social básica e especial, bem como
atuar como articuladas da rede de serviços sócio assistenciais no território de
abrangência;
g)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Assistência a Criança e ao Adolescente compete:
a)
Desenvolver e executar programas e projetos de atendimento e assistência à
criança e ao adolescente;
b)
Atuar prioritariamente em conjunto com órgãos e atividades de atendimento à
criança e ao adolescente;
c)
Fazer cumprir as leis especificas às crianças e adolescentes;
d)
Apoiar e executar as ações do Programa de enfrentamento à Violência Sexual
Infanto Juvenil;
e)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Proteção Social Básica e Especial compete:
a)
Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra
referência do CRAS;
b)
Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos
profissionais e das famílias, inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede
prestadora de serviços no território;
c)
Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de
trabalho social com famílias e os serviços sócio educativos de convívio;
d)
Avaliar sistematicamente, com a equipe de referência do CRAS, a eficácia,
eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos
usuários.
e)
Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede sócio
assistencial e das demais políticas públicas no território de abrangência do CRAS;
f)
Realizar o processo de entrada, atendimento, acompanhamento e desligamento
das famílias no Serviço de Proteção Social Especial;
g)
Garantir que as ações implementadas do Serviço de Proteção Social Especial
sejam pautadas em referenciais teórico-metodológicos compatíveis com as diretrizes do
SUAS;
h)
Garantir o planejamento, o registro, a execução, monitoramento, e avaliação do
Serviço de Proteção Social Especial;
i)
Articular e fortalecer a rede de prestação de serviços de proteção social especial na
área de abrangência;
j)
Contribuir para o estabelecimento de fluxos entre os serviços de Proteção Social
Especial em sua área de competência;
k)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Programas de Transferência de Renda compete:
a)
Coordenar a operacionalização dos Programas de Transferência de Renda de
acordo com as diretrizes estabelecidas pela fonte do financiamento destes programas;
b)
Promover a intersetorialidade dos Programas de Transferência de Renda por meio
da articulação entre as políticas setoriais;
c)
Monitorar a aplicação dos critérios para a seleção das famílias beneficiárias;
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d)
Operacionalizar os sistemas e formulários específicos dos Programas de
Transferência de Renda;
e)
Consolidar as informações sobre o cumprimento das condicionalidades enviadas
pelos ministérios setoriais;
f)
Desenvolver e implantar mecanismos de monitoramento e avaliação;
g)
Viabilizar o desenvolvimento e a implantação da estratégia de comunicação;
h)
Monitorar o funcionamento e apoiar as instâncias de participação e controle social
local;
i)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Coordenação do CRAS compete:
a)
Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a
implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica
operacionalizadas nessa unidade;
b)
Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações
e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios;
c)
Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para
garantir a efetivação da referência e contra referência;
d)
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;
e)
Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão,
acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS;
f)
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;
g)
Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios
socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;
h)
Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teóricometodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência;
i)
Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;
j)
Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede
socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede;
k)
Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais
existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro);
l)
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 (ou do DF) de Assistência Social;
m)
Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS;
n)
Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a
Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF);
o)
Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do
CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social (do município
ou do DF);
p)
Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência
Social (do município ou do DF), contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria
dos serviços a serem prestados;
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q)
Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal, com presença de
coordenadores de outro(s) CRAS (quando for o caso) e de coordenador (es) do CREAS
(ou, na ausência deste, de representante da proteção especial);
r)
Executar outras atividades correlatas.
SEÇÃO VII
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 9º – À Secretaria Municipal de Saúde compete:
a)
Coordenar, controlar, executar e avaliar as atividades de promoção, proteção e
recuperação da saúde;
b)
Superintender, orientar, promover, regular, controlar, executar e avaliar atividades
destinadas à melhoria das condições médico-sanitárias da população;
c)
Promover a prestação de serviços médico-odontológico, hospitalar e ambulatorial;
d)
Promover a integração das ações de saúde, saneamento básico e ambulatorial;
e) Administrar as unidades de saúde do Município;
f)
Execução dos serviços de vigilância epidemiológica e sanitária.
g) Executar outras atividades correlatas.
À Coordenação Técnica do Programa de Saúde da Família compete:
a)
Coordenar as ações que deverão ser praticadas pela equipe do Programa de Saúde
da Família;
b)
Sugerir à Secretaria Municipal de Saúde a adoção de medidas para atendimento às
metas do Ministério da Saúde em relação à Saúde Pública;
c)
Reapresentar o Secretário Municipal de Saúde nas reuniões pertinentes a assuntos
relacionados ao PSF;
d)
Programar junto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Administração Municipal,
seminários e ou cursos de capacitação para os agentes de saúde do PSF;
e)
Programar as atividades e reestruturar o processo de trabalho;
f)
Orientar o desenvolvimento de ações de educação continuada aos agentes
comunitários de saúde e aos auxiliares de enfermagem, referente ao desempenho de
suas funções;
g)
Identificar os problemas de saúde mais comuns em situação de risco aos quais a
população está exposta;
h)
Coordenar atividades de educação continuada, visando a qualidade de vida da
população;
i)
Supervisionar e orientar a execução de procedimentos de vigilância à saúde e de
vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida, de acordo com a qualificação de
cada profissional;
j)
Supervisionar e programar a prestação da assistência integral, visando promover a
saúde através da educação sanitária;
k)
Estimular o desenvolvimento de processos educativos através de grupos voltados à
recuperação de autoestima, troca de experiências, apoio mútuo e melhoria do cuidado
próprio;
l)
Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais
existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas;
m) Discutir de forma permanente junto à equipe e à comunidade, o conceito de
cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que o legitimam;
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n)
Supervisionar e orientar o trabalho das equipes na execução da assistência básica e
ações de vigilância epidemiológica e sanitária à criança, ao adolescente, à gestante, ao
adulto, ao trabalhador, ao portador de deficiência física e mental e ao idoso;
o)
Integrar e supervisionar o trabalho da equipe de saúde bucal no PSF;
p)
Reunir com as equipes para análise dos dados do SIAB, para monitoramento da
situação dos serviços e da saúde da população;
q)
Mapear as doenças para implantação de ações direcionadas e programadas de
controle;
r)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Atenção Básica compete:
a)
Conhecer o perfil epidemiológico e coordenar as ações que deverão ser praticadas
pela equipe do Programa de Saúde de Família;
b)
Trabalhar de forma integrada com a vigilância em saúde;
c)
Ter conhecimento das legislações vigentes que regem as atribuições da atenção
básica;
d)
Ser responsável por padronizações de estratégias de trabalho e manejo clínico nas
ações de assistência da atenção básica, embasando em normativas legais da Secretaria
Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Saúde, a citar, linhas
Guias de Saúde do adulto, do idoso, da criança, pré-natal, parto e puerpério, Tuberculose,
Hanseníase, assim como os cadernos de atenção básica, manuais de manejo clínico
específicos em vigor;
e)
Acompanhar o processo de admissão dos profissionais das ESF’s, ESB’s e NASF’s
coordenando o cadastro dos mesmos nos SCNES, assim como monitorar o SCNES para
evitar duplicidades, a citar como exemplo o nome de um profissional cadastrado em dois
serviços na mesma cidade ou diferente, isso acarreta corte de recurso;
f)
Acompanhar a alimentação correta do e-SUS nas próprias unidades de
atendimento/UBS, visando implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC
Online);
g)
Verificar e monitorar juntamente com a coordenação de V.S a cobertura vacinal do
município e orientar ações para aprimorar o cumprimento das metas. SIPNI: solicitar
relatórios atualizados para avaliação, sempre que necessário;
h)
Incentivar as equipes a utilizarem os recursos disponíveis na Teleconsultoria e não
utilizar somente o eletrocardiograma;
i)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Assistência à Atenção Primária compete:
a)
Alimentar sistema SISVAN;
b)
Alimentar sistema BOLSA FAMÍLIA;
c)
Alimentar o sistema Marcador de Consumo Alimentar;
d)
Auxiliar o NASF nas ações de educação em saúde a serem realizados no
município;
e)
Auxiliar a Coordenação de Atenção Primária em questões administrativas;
f)
Auxiliar na organização de cronogramas;
g)
Auxiliar na confecção de escalas de profissionais;
h)
Auxiliar na confecção de planilhas;
i)
Auxiliar na confecção de projetos;
j)
Confeccionar e digitar ofícios;
k)
Auxiliar em reuniões de planejamento;
l)
Executar outras atividades correlatas.
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À Divisão de Ações Básicas de Saúde compete:
a)
Conhecer o perfil epidemiológico e coordenar as ações que deverão ser praticadas
pela equipe do Programa de Saúde de Família;
b)
Sugerir à Secretaria Municipal de Saúde a adoção de medidas para atendimento às
metas do Ministério da Saúde em relação à Saúde Pública;
c)
Programar junto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Administração Municipal,
seminários e ou cursos de capacitação para os agentes de saúde do PSF;
d)
Programar as atividades e reestruturar o processo de trabalho;
e)
Orientar o desenvolvimento de ações de educação continuada aos agentes
comunitários de saúde e aos auxiliares de enfermagem, referente ao desempenho de
suas funções;
f)
Identificar os problemas de saúde mais comuns em situação de risco aos quais à
população está exposta;
g)
Supervisionar e orientar a execução de procedimentos de vigilância à saúde e de
vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida, de acordo com a qualificação de
cada profissional;
h)
Estimular o desenvolvimento de processos educativos através de grupos voltados à
recuperação de autoestima, troca de experiências, apoio mútuo e melhoria do cuidado
próprio;
i)
Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais
existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas;
j)
Supervisionar e orientar o trabalho das equipes na execução da assistência básica
e ações de vigilância epidemiológica e sanitária à criança, ao adolescente, à gestante, ao
adulto, ao trabalhador, ao portador de deficiência física e mental e ao idoso;
k)
Integrar e supervisionar o trabalho da equipe de saúde bucal no PSF;
l)
Trabalhar de forma integrada com a vigilância em saúde;
m)
Ter conhecimento das legislações vigentes que regem as atribuições da atenção
básica;
n)
Ser responsável por padronizações de estratégias de trabalho e manejo clínico nas
ações de assistência da atenção básica, embasando em normativas legais da Secretaria
Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Saúde, a citar, linhas
Guias de Saúde do adulto, do idoso, da criança, pré-natal, parto e puerpério, Tuberculose,
Hanseníase, assim como os cadernos de atenção básica, manuais de manejo clínico
específicos em vigor;
o)
Acompanhar a alimentação correta do e-SUS nas próprias unidades de
atendimento/UBS, visando implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC
Online);
p)
Verificar e monitorar juntamente com a coordenação de V.S a cobertura vacinal do
município e orientar ações para aprimorar o cumprimento das metas. SIPNI: solicitar
relatórios atualizados para avaliação, sempre que necessário;
q)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Apoio ao Programa de Saúde da Família compete:
a) O controle e execução dos programas de saúde da família em desenvolvimento na
Secretaria;
b) Desenvolver ações que busquem a melhoria e eficiência dos programas especiais;
c) Desenvolver ações que busquem a melhoria e eficiência no programa de agentes
comunitários de saúde;
d) Fazer cumprir a legislação pertinente ao setor;
23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Avenida Capitão João Pinto nº. 193 TELEFAX: (33) 3624 -1254
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº. 18.477.315/0001-90
e)

Executar outras atividades correlatas.

À Divisão de Administração de Recursos e Suprimentos compete:
a)
Encaminhar equipamentos para manutenção;
b)
Alimentação e gerenciamento do programa SIG-RES – Sistema de Gerenciamento
de Resoluções Estaduais de Saúde;
c)
Realizar prestações de contas de diversos Programas no sistema GEICOM Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas;
d)
Alimentação do programa SISMOB – Sistema Monitoramento de Obras;
e)
Manter o sistema CAGEC – Cadastro Geral de Convenentes atualizado;
f)
Auxiliar na logística em: transporte, materiais e outros;
g)
Realizar orçamentos e contatos com fornecedores;
h)
Auxiliar nas demandas dos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde;
i)
Arquivar documentos;
j)
Participar do planejamento, coordenação e avaliação de ações da Secretaria
Municipal de Saúde;
k)
Suprir as demandas de materiais nas Unidades Básicas de Saúde e demais
divisões;
l)
Elaborar termos de referência;
m)
Executar outras atividades correlatas.
Á Seção de Apoio à Logística compete:
a) Realizar estimativas de produtos;
b) Acompanhar estoque;
c) Solicitar materiais do Almoxarifado Central;
d) Conferir juntamente com o Almoxarifado Central os materiais recebidos;
e) Comunicar à Divisão de Compras e à Divisão de Almoxarifado quaisquer
irregularidades no recebimento de materiais;
f)
Solicitar cadastramento de produtos;
g) Emitir e administrar pedidos de compra;
h) Solicitar mercadorias e serviços na quantidade necessária para cada setor;
i)
Encaminhar contas de água, luz, telefone, etc. das Unidades Básicas de Saúde para
pagamento;
j)
Encaminhamento de Notas Fiscais para pagamento;
k) Confeccionar e encaminhar para a Divisão de Contabilidade documentos de
pacientes usuários do SUS para ajuda de custo/transporte e/ou alimentação para
Tratamento Fora do Domicílio (TFD);
l)
Receber prestação de contas de viagens realizadas para transporte de pacientes;
m) Manter arquivo de documentos (TFD);
n) Confecção de diárias para servidores e motoristas;
o) Distribuir e recolher folha de ponto dos servidores;
p) Informar sobre programação de férias anual dos servidores da Secretaria Municipal
de Saúde à Divisão de Recursos Humanos;
q) Intercâmbio de informações (férias, folha de ponto, licença, etc) dos servidores
estaduais cedidos ao Município;
r)
Confeccionar Autorização de Admissão e Justificativas;
s) Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Tratamento fora do Domicilio compete:
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a) Acompanhar pacientes advindos de Carlos Chagas, encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde, para tratamento médico especializado na capital;
b) Acompanhar estoque dos gêneros alimentícios e material de limpeza;
c) Realizar estimativa de produtos;
d) Encaminhar contas de água, luz, IPTU para a Secretaria Municipal de Saúde;
e) Responsável pela higienização do espaço (limpeza do local/casa);
f)
Responsável pela marcação de procedimento médico especializado: consulta,
exames e cirurgia no setor de TFD ou em órgãos ligados à Secretaria Estadual de Saúde.
g) Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Assistência à Saúde fora do Domicilio compete:
a) Encaminhar para a divisão de contabilidade, documentos de pacientes usuários do
SUS para ajuda de custo\ transporte e\ou alimentação para tratamento Fora do Domicilio
(TFD);
b) Encaminhar prestação de contas de viagens realizadas para transporte de pacientes;
c) Manter arquivo de documentos (TFD);
d) Confecção de diárias para servidores e motoristas;
e) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Regulação, Avaliação e Controle compete:
a)
Exercer assessoria técnica para execução de programações pactuadas regionais;
b)
Exercer assessoria técnica no controle dos recursos assistenciais municipais e no
seu fluxo de atendimento;
c)
Controlar convênios e contratos assistenciais de acordo com a demanda municipal;
d)
Controlar convênios e contratos assistenciais do Sistema Único de Saúde de
acordo com a demanda municipal;
e)
Desenvolver instrumentos de controle, auditoria e avaliação para as ações da
Secretaria Municipal de Saúde;
f)
Fazer cumprir a legislação pertinente;
g)
Subsidiar o processamento das informações de produção;
h)
Exercer o controle dos serviços de produção ambulatorial, gerando relatórios e
arquivos de crédito para pagamento aos estabelecimentos de saúde;
i)
Manter atualizado os bancos de dados nacionais de produção ambulatorial e
hospitalar;
j)
Exercer o controle de autorizações de Internações Hospitalares para cirurgias
eletivas;
k)
Avaliar e apresentar de forma numérica os resultados de produtividade em tabelas
ou gráficos;
l)
Manter estatísticas na área de saúde, em coordenação com os órgãos e entidades
federais, estaduais e particulares;
m)
Fazer cumprir a legislação específica do setor;
n)
Capacitar os profissionais da atenção básica para o registro das produções nos
sistemas vigentes;
o)
Fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários,
estabelecimentos e profissionais de saúde;
p)
Exercer outras atividades correlatas;
q)
Coordenar e supervisionar o processo de cadastramento e manutenção de
cadastro dos Estabelecimentos de Saúde (CNES);
r)
Analisar e emitir parecer sobre as solicitações de credenciamento dos serviços de
saúde em concordância com a PPI e os parâmetros nacionais de necessidades;
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s)
t)

Subsidiar elaboração do Relatório de Gestão Anual.
Executar outras atividades correlatas.

À Divisão de Controle das Informações em Saúde compete:
a)
Controlar convênios e contratos assistenciais de acordo com a demanda municipal;
b)
Manter atualizado o processamento das informações de produção;
c)
Exercer o controle dos serviços de produção ambulatorial;
d)
Levantar sistematicamente informações para o banco de dados;
e)
Manter atualizado o boletim de produção ambulatorial das unidades de saúde;
f)
Elaborar levantamento de forma numérica os resultados de produtividade em
tabelas ou gráficos;
g)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Vigilância Epidemiológica e Vigilância em Saúde compete:
a)
Realizar controle e vigilância das doenças transmissíveis, das doenças e agravos
não transmissíveis; vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde,
vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária;
b)
Realizar inserção na construção das redes de atenção à saúde, coordenadas pela
Atenção Primária à Saúde;
c)
Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde;
d)
Coordenar a Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador com objetivo
de desenvolver ações contínuas para reduzir a exposição da população a riscos
ambientais, inclusive no trabalho;
e)
Intervir nos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde da população
trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los;
f)
Avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, controle e atenuação
dos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde, para subsidiar a tomada de
decisões;
g)
Assessorar, apoiar e avaliar tecnicamente as ações do componente municipal do
Programa Nacional de Imunização realizadas Município;
h)
Participar do planejamento, coordenação e avaliação das ações de imunização e
rede de frio;
i)
Coordenar a realização das Campanhas Nacionais de Vacinação no âmbito do
município;
j)
Coordenar e monitorar as coberturas vacinais do Programa Nacional de
Imunização no âmbito do município;
k)
Monitorar e avaliar a Vigilância dos Eventos Adversos Pós-vacinal;
l)
Coordenar a atualização dos Sistemas de Informação do Programa Nacional de
Imunização, com observância das normas e prazos estabelecidos pelo Ministério da
Saúde;
m)
Prover os insumos estratégicos do componente municipal do Programa Nacional
de Imunização, com abastecimento das unidades básicas de Saúde de vacinas, soros,
imunoglobulinas, dentre outros;
n)
Participar dos processos de desenvolvimento e qualificação de profissionais de
saúde do Município;
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o)
Participar da programação e subsidiar a execução de ações de educação em
saúde e elaboração de material educativo, em conjunto com outras áreas da
Superintendência, destinados e à população;
p)
Fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a
responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos
(Tuberculose /Hanseníase), tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas
sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam,
numa área geográfica ou população definida;
q)
Fazer vigilância do óbito (A vigilância do óbito compreende-se no conceito de
vigilância epidemiológica que engloba o conhecimento dos determinantes dos óbitos
maternos, infantis, fetais e com causa mal definida e a proposição de medidas de
prevenção e controle);
r)
Integrar o uso da informação na adoção de medidas de prevenção dos óbitos
evitáveis, por meio da melhoria da assistência, as ações de vigilância (identificar,
investigar, analisar e monitorar os óbitos);
s)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Controle de Endemias e Zoonoses compete:
a) Exercer, aplicar e executar a política de saúde no combate e prevenção das
nosologias;
b) Executar o diagnóstico das seguintes nosologias: raiva, leishmaniose, leptospirose,
toxoplasmose, etc;
c) Capturar e observar animais suspeitos;
d) Desenvolver e executar campanhas de combate e prevenção à Zoonoses;
e) Fazer cumprir as atividades pertinentes ao setor;
f)
Orientar a comunidade para promoção da saúde, prevenindo doenças por meio de
visitas domiciliares e de ações educativas sanitárias e ambientais, individuais ou coletivas
no domicílio ou na comunidade;
g) Manter a equipe informada sob situações de risco;
h) Incentivar atividades comunitárias para combater às endemias;
i)
Combater e prevenir endemias mediante a notificação de focos, vistoria e detecção
de locais suspeitos, executando a eliminação do foco, se necessário;
j)
Executar procedimentos e normas estabelecidas pelo Programa Nacional de
Controle da Dengue(PNCD);
k) Orientar o manejo do ambiente para evitar a presença de roedores e vetores;
l)
Identificar a presença de animais, orientando a população quanto ao manejo e posse
dos mesmos;
m) Encaminhar à Unidade Básica de Saúde, notificações e casos suspeitos de doenças
e agravos relacionados ao meio ambiente;
n) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Vigilância Sanitária compete:
a) Elaborar e executar programas e projetos de vigilância sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde;
b) Elaborar o relatório mensal de suas atividades;
c)
Fiscalizar e inspecionar produtos, estabelecimentos, ambulantes e viaturas e
alimentação pública, conforme legislação específica;
d) Apreender ou interditar produtos julgados impróprios para consumo;
e) Escriturar autos de apreensão, interdição ou multa;
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f)
Promover o controle sanitário dos produtos de consumo animal e seus derivados no
Município;
g) Encaminhar para exame de laboratório, mercadorias que no ato da apreensão,
suscitem dúvidas;
h) Fiscalizar o controle de venda e uso de agrotóxicos;
i)
Executar campanhas de educação sanitária;
j)
Fazer cumprir a legislação pertinente;
k) Executar outras atividades correlatas.
SEÇÃO VIII
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 10 – À Secretaria Municipal de Educação compete:
a) A organização e Administração do Ensino;
b) Planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar as atividades educacionais no
Município;
c) Promover o cumprimento das leis federais, estaduais e municipais relativas à
Educação no Município;
d) Instalar, manter e supervisionar os estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino;
e) Promover a integração das ações educacionais;
f)
Elaborar o plano municipal de educação no sentido de definir uma política de ação
para o ensino infantil e fundamental;
g) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Ensino compete:
a)
Orientar as unidades escolares sobre a estrutura e funcionamento do ensino de
acordo com a legislação vigente;
b)
Orientar, supervisionar e inspecionar as atividades pedagógicas e administrativas
dos estabelecimentos de ensino;
c)
Orientar os docentes e especialistas de educação quanto a aplicação de métodos,
técnicas e procedimentos didáticos;
d)
Elaborar planos e programas de ensino inclusive o currículo escolar;
e)
Programar e promover habilitação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos
humanos, tendo em vista a melhoria do ensino;
f)
Promover e estimular as atividades de assistência ao educando;
g)
Fazer a orientação educacional e o aconselhamento vocacional;
h)
Promover a distribuição de material didático pedagógico aos alunos carentes
inclusive realizando campanhas junto à comunidade;
i)
Elaborar o calendário escolar;
j)
Fazer a chamada anual da população escolar;
k)
Apresentar, ao fim de cada ano letivo, relatório com quadro demonstrativo do
movimento de matricular e frequência, com a previsão das necessidades para o ano letivo
subsequente;
l)
Dirigir e organizar sistemas de informações e documentação sobre o ensino;
m) Elaborar e executar projetos pedagógicos no âmbito Municipal;
n)
Assessorar tecnicamente a Secretaria no que diz respeito à legislação e às normas
dos sistemas de ensino, municipal, estadual e federal;
o)
Atuar em cooperação com o Conselho Municipal de Educação no sentido de se
obter uma melhoria na qualidade de ensino do Município;
p)
Avaliar e dar parecer técnico sobre os programas de capacitação de docentes;
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Avenida Capitão João Pinto nº. 193 TELEFAX: (33) 3624 -1254
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº. 18.477.315/0001-90
q)

Executar outras atividades correlatas.

À Seção de Assistência ao Ensino compete:
a) Planejar e executar todas as ações pedagógicas inerentes ao desenvolvimento
educacional do Município;
b) Coordenar todas as atividade e ações pedagógicas relativas aos supervisores
lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
c) Controlar, apurar e manter os dados estatísticos relativos à Rede Municipal de
Ensino;
d) Supervisionar todas as unidades escolares municipais;
e) Supervisionar todas as unidades escolares de ensino infantil da rede privada, de
acordo com as normas pré-estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação;
f)
Elaborar projetos de capacitação de docentes;
g) Receber relatórios semanais oriundos dos coordenadores pedagógicos, analisandoos e propondo ações corretivas, se for o caso;
h) Propor medidas que viabilizem uma melhoria na qualidade de ensino na Rede
Municipal;
i)
Elaborar e acompanhar as ações pedagógicas dentro das escolas da Rede Pública
Municipal;
j)
Acompanhar e orientar as ações técnico-administrativas nas unidades escolares da
Rede Pública Municipal;
k) Elaborar e executar diagnósticos dentro da Rede Pública Municipal com o objetivo
de melhorar a qualidade de ensino;
l)
Elaborar e executar atividades de capacitação de professores da Rede Municipal de
Ensino;
m) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Administração Escolar compete:
a) Gerir a política de administração de suprimentos das escolas municipais;
b) Executar a política municipal da merenda escolar;
c) Promover o cumprimento das leis federais, estaduais e municipais relativas à
merenda escolar e aos suprimentos das escolas municipais;
d) Administração e controle dos recursos da merenda escolar;
e) Administração financeira de programas, projetos e atividades relacionadas com o
ensino em convênio;
f)
Realizar o levantamento patrimonial dos bens da Secretaria de Educação;
g) Elaborar ordens de serviços/compra de quaisquer matérias/serviços para a
Secretaria;
h) Acompanhar e realizar cadastro das Escolas no FNDE para recebimento de
recursos;
i)
Elaborar prestação de contas da Secretaria;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Nutrição e Alimentação Escolar compete:
a)
Supervisionar e controlar a distribuição da merenda escolar;
b)
Propor e sugerir medidas de melhorias quanto à merenda escolar visando,
principalmente, o valor proteico dos alimentos;
c)
Ter o controle do estoque e do consumo dos gêneros alimentícios;
d)
Fazer a previsão e requisição dos gêneros alimentícios para a execução do cardápio;
e)
Analisar e estudar o valor nutritivo dos alimentos a serem selecionados para a
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confecção da merenda escolar;
f)
Elaborar o cardápio escolar segundo critérios nutricionais;
g)
Levantar quantidade e custo per capita dos alimentos selecionados;
h)
Controlar, sistematicamente, o material em estoque, através de registro em ficha
própria;
i)
Zelar pela conservação dos gêneros estocados para evitar a deterioração dos
mesmos;
j)
Seguir a orientação técnica do Nutricionista;
k)
Exercer a vigilância permanente nas unidades de trabalho;
l)
Fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios
e pareceres;
m)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Coordenação do Polo do Sistema UAB compete:
a)
Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES;
b)
Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo;
c)
Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações
para a realização das atividades dos diversos cursos;
d)
Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB quando
for o caso;
e)
Articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as necessidades
materiais de pessoal e de ampliação do polo;
f)
Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às
necessidades administrativas;
g)
Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo;
h)
Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à docência,
os tutores e os alunos;
i)
Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a estrutura
de atendimento da tutoria presencial incluindo definição de horários e escala das sessões,
coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais e posterior
acompanhamento.
j)
Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações
para a realização das atividades dos diversos cursos;
k)
Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do polo as ofertas
e reofertas dos editais vigentes;
l)
Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos;
m)
Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade;
n)
Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no mesmo;
o)
Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de
cada ator;
p)
Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de
acordo com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED;
q)
Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à Capes;
r)
Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário acadêmico e
administrativo que regulamente as atividades nos diversos cursos;
s)
Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou
correspondente no caso de polos estaduais;
t)
Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o
aproveitamento e a diminuição da evasão;
u)
Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos Polos UAB;
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v)
Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua
responsabilidade no polo, buscando saber as suas dificuldades e razão de ausências, a
fim de promover a sua permanência e aproveitamento no curso;
w)
Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no
polo a cada semestre;
x)
Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de
acordo com suas orientações;
y)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Assistência à Docência compete:
a)
Atuar junto ao Polo UAB com o objetivo de apoiar as atividades de Ensino;
b)
Dar suporte aos tutores responsáveis pelos cursos técnicos, de graduação e pósgraduação;
c)
Assegurar o atendimento aos alunos, dando acolhimento aos acadêmicos, prestando
esclarecimentos;
d)
Dar suporte aos encontros acadêmicos;
e)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Transporte Escolar compete:
f)
Levantar as necessidades de transporte escolar existentes no Município;
g)
Administrarafrotadeveículosutilizadosnotransporteescolaracargodo Município;
h)
Estabelecer os itinerários, levando em consideração o atendimento ao aluno e o
princípio da economicidade de recursos;
i)
Subsidiar a Comissão Permanente de Licitação de dados, imediatamente ao
encerramento das matrículas, para conclusão do procedimento licitatório, antes do início do
ano letivo;
j)
Supervisionar e controlar o transporte escolar, de forma a racionalizar a sua
utilização;
k)
Verificar, periodicamente, o comportamento e a segurança dos alunos na utilização
do transporte escolar;
l)
Fiscalizar o cumprimento das normas de transporte escolar, quanto ao cumprimento
de horário, a habilitação do motorista, a conservação e manutenção do veículo;
m)
Exercer a vigilância permanente nas unidades de trabalho;
n)
Fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios
e pareceres;
o)
Exercer outras atividades correlatas.
À Seção de Manutenção da Frota Escolar compete:
a) Gerenciar e organizar atividades de reparo, substituição e ajuste peças mecânicas
defeituosas ou desgastadas dos veículos do transporte escolar;
b) Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e
funcionamento dos equipamentos mecânicos, anotar os reparos feitos, peças trocadas,
para efeito de controle;
c) Gerenciar e organizar atividades de socorro mecânico a veículos acidentados ou
com defeito mecânico;
d) Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo, dirimir sobre as ações provenientes do transporte escolar;
e) Exercer outras atividades correlatas.
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SEÇÃO IX
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Art. 11 - À Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer compete:
a)
Desenvolver ações que visem a difusão e manutenção da cultura nas escolas no
Município;
b)
Elaborar o plano de ação da Biblioteca Pública, bem como acompanhar o
funcionamento desta;
c)
Promover eventos culturais com artistas locais e regionais;
d)
Desenvolver ações que visem à atividade cultural nas escolas da rede municipal;
e)
Desenvolver ações que visem à captação de recursos para o desenvolvimento da
cultura no Município;
f)
Elaborar e executar programas e projetos para o desenvolvimento e fomento da
cultura municipal;
g)
Atuar prioritariamente em conjunto com órgãos e entidades que busquem o
aprimoramento e preservação da cultura no Município;
h)
Fazer cumprir as leis específicas à cultura;
i)
Promover a cooperação com órgãos públicos e privados que busquem o
fortalecimento da cultura no Município;
j)
Desenvolver e executar a política municipal de esportes;
k)
Buscar cooperação com todos os órgãos e entidades públicas e privadas que
busquem o desenvolvimento do esporte no Município;
l)
Promover o esporte nas escolas da rede pública municipal;
m)
Exercer e coordenar as atividades relacionadas com o esporte;
n)
Elaborar e promover programas de atividades esportivas;
o)
Realizar campanhas de incentivo à prática de esportes;
p)
Promover atividades de esporte no Município;
q)
Incentivar e colaborar para a realização de jogos esportivos no Município;
r)
Executar outras atividades correlatas.
À Coordenação Técnica de Programas e Projetos Esportivos compete:
a)
Auxiliar tecnicamente as atividades desportivas e de lazer praticadas pelas
entidades organizadas legalmente: Escola, Associação Local, Divisão de Esporte e Lazer
nos distritos e povoados;
b)
Elaborar o plano de atividades e grade de ações multidisciplinares desportivas
semanais para os monitores nos distritos e povoados e implementar sua execução;
c)
Conferir e monitorar a execução de atividades semanais dos distritos;
d)
Implementar os projetos e programas esportivos juntamente com o monitor e os
professores da rede escolar Estadual, Municipal e Particulares;
e)
Ministrar oficinas multidisciplinar de esporte, ensinando os fundamentos básicos e
regras básicas de todos os esportes demandados pela comunidade organizada (futebol,
futsal, handebol, voleibol, basquetebol, atletismo, peteca e outros;
f)
Preencher os relatórios de atividades solicitados pela Divisão de Esporte para
alimentar o banco de dados da Divisão Municipal de esporte;
g)
Prestar contas dos programas e atividades esportivas perante a Divisão de
Esporte, o Conselho Municipal de Esporte e lazer e os Distritos e povoados;
h)
Fiscalizar os envolvidos na execução das atividades esportivas obedecendo aos
critérios éticos, morais e os parâmetros convencionais Desportivos;
i)
Fazer escala de horários de utilização dos espaços físicos esportivo públicos;
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j)
Colaborar na execução de todos os eventos esportivos, culturais realizados pelas
comunidades nos Distritos e Povoados e ações implementadas pela Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer;
k)
Detectar e encaminhar a Divisão de Esporte os valores esportivos destacados nos
distritos;
l)
Dar assistência direta as equipes esportivas dos selecionados municipais em todas
modalidades, assessorando os técnicos, instrutores de esporte e chefe de seção de
esporte;
m)
Participar da execução de todos os eventos esportivos da Agenda da Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, jogos escolares, tais como: JEMG, Jogos de
Minas, Amistosos, Campeonatos Municipais de Futsal, Futebol e campo e outros
correlatos.
n)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Esporte e Lazer compete:
a)
Promover o desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades;
b)
Diagnosticar os anseios das comunidades das regiões urbana e rural quanto à
realização de eventos esportivos populares;
c)
Estimular a realização de competições com participação da população, a fim de
despertar o interesse pela prática do esporte e da atividade física e a identificação da
vocação desportiva nos jovens;
d)
Elaborar calendário de eventos esportivos e promover sua divulgação;
e)
Formular e executar a política municipal de esportes, desenvolvendo, coordenando
e supervisionando a realização de atividades esportivas;
f)
Promover e incentivar a realização de eventos e competições esportivas,
incrementando aquelas modalidades já praticadas e buscando a difusão e prática de
outras modalidades;
g)
Promover e incentivar o desenvolvimento social das crianças e jovens por meio da
prática de atividades esportivas;
h)
Formular programas de apoio às atividades relacionadas ao futebol amador do
Município;
i)
Prestar apoio a Liga Esportiva Eclética do Município com ações que valorizem a
realização do campeonato e outras competições de futebol amador no Município;
j)
Administrar praças de esportes especializados e os estádios de futebol municipais
locais;
k)
Formular e executar a política de divulgação e promoção do lazer voltada,
prioritariamente, para as classes de menor renda;
l)
Criar sistema de lazer destinado às classes de baixa renda;
m)
Organizar e incentivar eventos recreativos;
n)
Controlar os materiais físicos esportivos destinados aos programas e eventos
esportivos nos distritos;
o)
Prestar contas dos programas e atividades esportivas perante a Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
p)
Realizar convênios e acordos com órgãos públicos e ou privados para a instalação
e manutenção de opções de lazer, tais como parques infantis, áreas de camping, entre
outros;
q)
Executar outras atividades correlatas.
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À Divisão de Promoção Cultural e Turismo compete:
a)
Executar e coordenar ações que visem à difusão de manifestações artísticas, à
preservação e à ampliação do patrimônio histórico e cultural do Município;
b)
Prestar assistência às iniciativas culturais de órgãos e entidades públicos e
privados, quando de interesse do Município;
c)
Preservar e estimular, dentro da comunidade, quaisquer manifestações culturais,
folclóricas e outras que possam elevar o nível de aspiração dos seus elementos;
d)
Acompanhar assuntos de interesse do Município concernentes a programas e
projetos que visem o seu desenvolvimento cultural, junto a órgãos e entidades públicos e
privados;
e)
Organizar e coordenar a utilização de bibliotecas;
f)
Promover e divulgar o hábito de leitura;
g)
Manter intercâmbio com editoras e outras bibliotecas;
h)
Incentivar a organização de grupos teatrais, musicais e outras;
i)
Promover feiras de arte, artesanato popular e similares em locais públicos;
j)
Exercer a coordenação, administração, fiscalização e controle de exposições e
feiras de arte, artesanato popular e similares em locais públicos;
k)
Apoiar e incentivar as manifestações artísticas, tais como Banda de Música,
Teatro, Artes Plásticas, Dança e outras;
l)
Incentivar a organização de grupos teatrais, musicais e outros;
m)
Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Turismo, visando a
diversificação e integrando suas potencialidades e oportunidades à melhoria da qualidade
de vida de sua população, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal
e da legislação vigente;
n)
Promover a estruturação e organização da cadeia produtiva do turismo, a fim de
focalizar e articular os esforços públicos e privados no desenvolvimento e diversificação
do turismo no Município;
o)
Fomentar programas destinados à formação e qualificação de força de trabalho no
setor turístico, a fim de melhorar a produtividade e competitividade do turismo do
Município e promover a inserção produtiva da população economicamente ativa;
p)
Coordenar, supervisionar e fomentar o desenvolvimento dos recursos turísticos e
da divulgação da cultura do Município;
q)
O estímulo à localização, à manutenção e ao desenvolvimento de
empreendimentos turísticos no Município;
r)
A regulamentação de todas as atividades turísticas do Município;
s)
A realização de atividades, eventos e parcerias que visem a qualificação
profissional de áreas afins;
t)
Ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais, entidades
particulares e empresas privadas objetivando o desenvolvimento das atividades turísticas;
u)
Participar de iniciativas junto com órgãos municipais estaduais e federais que
visem o desenvolvimento do turismo municipal;
v)
Estudar e propor medidas para a preservação das tradições e folclore local;
w)
Acompanhar o Conselho Municipal de Turismo;
x)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Patrimônio Cultural compete:
a)
Preservação e conservação do patrimônio cultural;
b)
Acompanhar, supervisionar e implantar ações de proteção ao patrimônio cultural;
c)
Apoiar a administração na coordenação das atividades do patrimônio cultural;
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d)
Promover e realizar as festividades, conferências, e seminários da área de
patrimônio cultural;
e)
Elaboração, expedição e arquivamento de documentos;
f)
Recepcionar e encaminhar os usuários que busquem os serviços sob
responsabilidade da seção;
g)
Acompanhar visitas técnicas e levantamentos dos imóveis a serem tombados ou
de relevante interesse à preservação;
h)
Supervisionar, controlar as ações com visitas a promover o incremento da dinâmica
social, cultural e econômica das áreas tombadas;
i)
Coordenar a elaboração de propostas e orçamentos para uso do ICMS cultural;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Biblioteca Municipal compete:
a)
Organizar, controlar, e administrar o acervo bibliográfico;
b)
Selecionar e propor aquisição de acervo;
c)
Organizar e manter serviços de empréstimo;
d)
Promover intercâmbio com outras bibliotecas;
e)
Atender a consultas e pesquisas;
f)
Elaborar estatísticas mensais e relatórios anuais;
g)
Manter sempre organizado o espaço físico da biblioteca;
h)
Desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade
superior ou cometidas através de normas.
i)
Executar outras atividades correlatas.
SEÇÃO X
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS
Art. 12 - À Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos compete:
a)
Elaborar, coordenar, executar e fiscalizar o plano de obras municipais;
b)
Fiscalizar o cumprimento das normas sobre o uso e parcelamento do solo, obras,
edificações e posturas municipais;
c)
Instalar, controlar e manter o uso de obras públicas e infraestrutura física;
d)
Promover e executar atividades concernentes a construção e conservação de
obras públicas municipais e instalações para prestação de serviços à comunidade;
e)
Promover a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços
a cargo da Prefeitura;
f)
Executar as atividades relativas à prestação e manutenção dos serviços públicos
locais, tais como: limpeza pública e cemitérios;
g)
Executar o policiamento administrativo do Município;
h)
Executar a política de transporte urbano;
i)
Fiscalizar os serviços públicos ou de utilidade pública concedidos/permitidos pelo
Município;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Gerenciamento de Obras e Edificações compete:
a)
Executar o plano municipal de obras;
b)
Expedir o alvará de licença para construir respeitando o Código de Obras do
Município;
c)
Conceder “Habite-se”, após parecer legal;
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d)
Fiscalizar a execução dos serviços delegados;
e)
Providenciar a remessa à Divisão e Tributação e Arrecadação de informações
sobre alterações físicas na cidade, tais como abertura e pavimentação de vias e
logradouros, construções, demolições, acréscimos e outros que lhe forem solicitados;
f)
Participar do planejamento, coordenação e avaliação de ações da Secretaria
Municipal de Obras;
g)
Realizar estimativas de materiais e produtos;
h)
Atender às requisições dos órgãos da Prefeitura, providenciando a entrega dos
materiais solicitados;
i)
Acompanhar estoque;
j)
Solicitar materiais almoxarifado central e conferir os materiais recebidos;
k)
Comunicar ao almoxarifado e a divisão de almoxarifado e patrimônio quaisquer
irregularidades no recebimento de materiais;
l)
Solicitar cadastramento de materiais;
m)
Emitir e administrar pedidos de compra;
n)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Administração do Distrito de Presidente Pena compete:
a)
Supervisionar e coordenar os servidores do referido Distrito;
b)
Elaborar folhas de ponto dos servidores;
c)
Auxiliar de forma em geral os serviços das obras executadas no Distrito;
d)
Orientar o andamento dos serviços;
e)
Definir equipes para execução dos serviços;
f)
Distribuir aos funcionários do Distrito as tarefas diárias, distribuindo o material e
equipamentos necessários à realização das atividades,
g)
Orientar e fiscalizar diariamente o uso dos equipamentos básico de segurança;
h)
Dar conhecimento ao Secretário Municipal, de todas as reclamações e ocorrências
que se verificarem no Distrito;
i)
Executar outras atividades correlatas.
Á Seção de Administração do Distrito de Epaminondas Otoni compete:
a)
Supervisionar e coordenar os servidores do referido Distrito;
b)
Elaborar folhas de ponto dos servidores;
c)
Auxiliar de forma em geral os serviços das obras executadas no Distrito;
d)
Orientar o andamento dos serviços;
e)
Definir equipes para execução dos serviços;
f)
Distribuir aos funcionários do Distrito as tarefas diárias, distribuindo o material e
equipamentos necessários à realização das atividades,
g)
Orientar e fiscalizar diariamente o uso dos equipamentos básico de segurança;
h)
Dar conhecimento ao Secretário Municipal, de todas as reclamações e ocorrências
que se verificarem no Distrito;
i)
Executar outras atividades correlatas.
Á Seção de Administração do Povoado de Mayrink compete:
a)
Supervisionar e coordenar os servidores do referido Povoado;
b)
Elaborar folhas de ponto dos servidores;
c)
Auxiliar de forma em geral os serviços das obras executadas no Povoado;
d)
Orientar o andamento dos serviços;
e)
Definir equipes para execução dos serviços;
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f)
Distribuir aos funcionários do Povoado as tarefas diárias, distribuindo o material e
equipamentos necessários à realização das atividades,
g)
Orientar e fiscalizar diariamente o uso dos equipamentos básico de segurança;
h)
Dar conhecimento ao Secretário Municipal, de todas as reclamações e ocorrências
que se verificarem no Povoado;
i)
Executar outras atividades correlatas.
Á Seção de Administração do Povoado de Francisco Sá compete:
a)
Supervisionar e coordenar os servidores do referido Povoado;
b)
Elaborar folhas de ponto dos servidores;
c)
Auxiliar de forma em geral os serviços das obras executadas no Povoado;
d)
Orientar o andamento dos serviços;
e)
Definir equipes para execução dos serviços;
f)
Distribuir aos funcionários do Povoado as tarefas diárias, distribuindo o material e
equipamentos necessários à realização das atividades,
g)
Orientar e fiscalizar diariamente o uso dos equipamentos básico de segurança;
h)
Dar conhecimento ao Secretário Municipal, de todas as reclamações e ocorrências
que se verificarem no Povoado;
i)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Administração de Correspondências dos Distritos e Povoados compete:
a)
Receber, separar e efetuar a entrega de correspondências e encomendas entre os
Distritos e Povoados;
b)
Manter sigilo e discrição quanto ao serviço prestado;
c)
Executar outras atividades correlatas.
Á Seção de Apoio aos Distritos e Povoados compete:
a) Participar do planejamento, coordenação e avaliação de ações da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, inerentes aos Distritos e Povoados;
b) Auxiliar de forma em geral os serviços das obras executadas nos Distritos e Povoados;
c) Realizar estimativa de materiais e produtos juntamente com os responsáveis dos
Distritos e/ou Povoados;
d) Supervisionar e coordenar os servidores dos Distritos e Povoados;
e) Orientar o andamento dos serviços dos Distritos e Povoados;
f) Dar conhecimento ao Secretário Municipal, de todas as reclamações e ocorrências que
se verificarem nos Distritos e Povoados;
g) Acompanhar e fiscalizar junto aos responsáveis dos Distritos e Povoados se os
funcionários estão utilizando os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual);
g) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Gerenciamento de Serviços Urbanos compete:
a)
Planejar, organizar, articular, coordenar, executar e avaliar as políticas municipais
relativas aos serviços públicos do município;
b)
Executar, fiscalizar, gerenciar, normatizar, monitorar e avaliar a realização de
planos, programas e projetos do município e participar do planejamento e coordenação
dos serviços urbanos;
c)
Coordenar as equipes destinadas aos serviços urbanos;
d)
Promover a contratação e a fiscalização de novas obras, reformas e ampliações
municipais;
e)
Inspecionar a execução dos serviços urbanos e das obras municipais
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f)

Executar outras atividades correlatas.

À Divisão de Serviços Urbanos compete:
a)
Coordenar as equipes destinadas aos serviços urbanos;
b)
Executar os serviços urbanos, incluindo-se os de conservação de praças, vias e
logradouros;
c)
Executar os serviços de manutenção dos equipamentos públicos;
d)
Promover a manutenção e conservação de imóveis públicos municipais;
e)
Montar e desmontar equipamentos de utilidade pública;
f)
Supervisionar a administração dos cemitérios municipais, inclusive dos distritos;
g)
Executar outras tarefas correlatas.
À Seção de Conservação de Vias Urbanas compete:
a) Acompanhar e fiscalizar a recomposição e a conservação do pavimento, bem como
a remoção de terra e patrolamento das vias e logradouros da cidade e das vilas,
mantendo-as em condições normais de trânsito;
b) Auxiliar na recomposição, conservação e desobstrução de valas, valetas, bueiros,
bocas-de-lobo e galerias pluviais;
c)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Capina e Varrição de Vias Públicas compete:
a) Promover e supervisionar os serviços de capina nas vias e logradouros públicos;
b) Programar e supervisionar os serviços de medição de capina realizados por
empresas terceirizadas;
c) Programar a retirada de animais mortos e galhos de árvores das vias e logradouros
públicos;
d) Exercer outras atividades correlatas.
Á Seção de Construção e Conservação de Estradas e Pontes compete:
a) Construir ou promover a construção de estradas municipais e pontes;
b) Promover o melhoramento e a conservação das estradas do Município;
c) Manter atualizada a planta rodoviária do Município.
d) Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Iluminação Pública compete:
a) Acompanhar a gestão de rede de iluminação pública e acompanhar os assuntos de
competência da Prefeitura ligados ao funcionamento da rede de iluminação do Município;
b) Elaborar o planejamento, coordenar, executar e fiscalizar obras e as atividades
relacionadas com iluminação pública do Município e edificações públicas;
c) Fiscalizar a execução dos projetos de iluminação pública;
d) Gerenciar os contratos de obras e manutenção de iluminação de vias públicas e
energia de edificações públicas;
e) Exercer a conservação e melhoria da iluminação das vias e logradouros públicos,
também no aspecto paisagístico;
f)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Manutenção de Limpeza Pública compete:
a) Coordenar as equipes destinadas aos serviços de limpeza pública;
b) Fazer a programação da coleta de lixo domiciliar;
c) Determinar os itinerários dos serviços de limpeza;
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d) Acompanhar e fiscalizar a varrição de ruas e avenidas;
e) Colocar nos logradouros públicos cestas e recipientes para coleta de lixo;
f)
Controlar os veículos e máquinas utilizados na limpeza pública;
g) Remover animais mortos encontrados nas vias públicas, nos rios e águas
municipais;
h) Programar e dirigir os serviços de raspagem e lavagem de logradouros públicos;
i)
Programar a retirada de entulhos em logradouros públicos;
j)
Implantar as ações corretivas nos planos de limpeza pública
k) Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Trânsito compete:
a) Planejar e coordenar a política municipal de trânsito;
b) Implementar ações voltadas à segurança do trânsito, bem como implantar, manter e
operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
c) Ampliar e aperfeiçoar os serviços de sinalização, fiscalização, processamento de
infrações e educação para o trânsito, visando uma melhor mobilidade da população;
d) Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos das
coordenadorias que lhe são diretamente subordinadas;
e) Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da divisão
e apresentar soluções no âmbito do planejamento da mesma;
f)
Determinar a realização de sindicâncias para apuração de irregularidades, bem
como solicitar ao Secretário a instauração de inquéritos administrativos, quando for o
caso;
g) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Administração da Frota Municipal compete:
a)
Planejar as atividades de transporte da Prefeitura;
b)
Atender a todas as secretarias nos serviços em que o transporte se fizer
necessário;
c)
Realizar estimativas de preços de peças e outros;
d)
Requisitar peças para manutenção e reparo de todos os veículos, equipamentos e
máquinas do município;
e)
Acompanhar estoque, solicitar materiais almoxarifado central e conferir os materiais
recebidos;
f)
Comunicar ao almoxarifado quaisquer irregularidades no recebimento de peças;
g)
Emitir e administrar pedidos de compra;
h)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Controle de Custos da Frota compete:
a) Controle permanente da frota, incluindo dados cadastrais e equipamentos de cada
veículo (pneus, rádios, bateria e outros);
b) Responsável pelo pagamento de taxas, impostos e multas pertinentes às frotas;
c) Cadastramento e acompanhamento dos dados referentes aos abastecimentos feitos
pela frota;
d) Controlar permanentemente os gastos com manutenção da frota;
e) Administrar o posto de abastecimento;
f)
Solicitar, sempre que necessário, combustíveis e lubrificantes às companhias;
g) Controlar o processo de ressarcimento de multas de trânsito;
h) Executar outras atividades correlatas.
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À Divisão de Manutenção da Frota Municipal compete:
a) Gerenciar todo serviço de manutenção preventiva e corretiva de todos os veículos,
equipamentos e maquinas da frota municipal;
b) Dirigir a execução de reparos em diversos tipos de veículos, equipamentos e
máquinas municipais, conservá-los e deixá-los em condição de uso e manter a boa
aparência dos mesmos;
c) Supervisionar todos os serviços de recuperação e manutenção mecânica de todas
as máquinas e veículos da Prefeitura Municipal;
d) Substituir ou reparar componentes que não demandem de equipamentos
especializados existentes nas oficinas da entidade;
e) Especificar e acompanhar a execução de serviços contratados a terceiros, em caso
de serviços mecânicos que por sua complexidade e/ou demanda de equipamentos não
existentes na oficina municipal;
f)
Responsabilizar-se pessoalmente pela guarda, uso, conservação e manutenção das
ferramentas e equipamentos utilizados nos seus serviços;
g) Acompanhar os serviços de lubrificação e lavagem dos veículos, equipamentos e
máquinas do município;
h) Programar a manutenção preventiva dos veículos, equipamentos e máquinas, no
que tange a troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtros, alinhamento e
balanceamento de rodas e outras atividades inerentes ao serviço de manutenção
preventiva;
i)
Primar pela qualidade dos serviços executados;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Controle Operacional da Frota compete:
a) Exercer o controle operacional da frota de veículos de unidades administrativas
vinculadas ao Poder Executivo Municipal;
b) Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada
veículo da frota;
c) Ter pleno conhecimento sobre a malha viária e as principais vias de acesso de todo
o território abrangido pela frota municipal;
d) Controle de entrada e saída de veículos;
e) Responsável pelas manutenções periódicas e preventivas das frotas vinculadas ao
Município;
f)
Gerenciar as escalas de todo o quadro de Motorista do Município;
g) Controlar o serviço de socorro à frota;
h) Controlar as autorizações e habilitação dos servidores e servidoras municipais para
utilizar os veículos da frota geral da administração direta;
i)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Engenharia compete:
a) Elaborar os projetos de engenharia das obras públicas municipais e dos respectivos
orçamentos, bem como o acompanhamento e execução;
b) Fiscalizar a observância da lei que institui o Plano Diretor do Município;
c) Acompanhar, controlar e fiscalizar as obras públicas contratadas a terceiros
d) Emitir parecer específico sobre projetos de desmembramentos e loteamentos;
e) Executar outras atividades correlatas.
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SEÇÃO XI
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Art. 13 - À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico compete:
a)
Fomentar o desenvolvimento dos setores da agricultura, da indústria e comércio,
de serviços no âmbito do Município, adotando, para tanto todas as medidas pertinentes a
este objetivo, por intermédio dos órgãos de sua estrutura organizacional;
b)
Apoiar, em articulação com os órgãos competentes do Estado e da União, as
atividades agrícolas, industriais, comerciais, e de serviços, desenvolvidas no Município,
promovendo a infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento;
c)
Estabelecer diretrizes e metas objetivando o contínuo desenvolvimento econômico
do Município em consonância com as políticas estadual e federal para os setores visando
apoiar projetos e atividades públicas que atraiam investimentos privados para a sua área
rural e urbana;
d)
Estabelecer as prioridades para a realização de investimentos municipais inclusive
em infraestrutura objetivando o desenvolvimento dos setores pertinentes às atividades de
agricultura, turismo, indústria, comércio e serviços;
e)
Realizar estudos, pesquisas e assistência técnica diretamente ou em articulação
com órgãos do Estado e da União, visando desenvolver ações voltadas para elevação do
grau de produtividade, competitividade e qualidade dos bens e serviços comercializados;
f)
Coordenar e executar as atividades de promoção e divulgação das oportunidades
de investimentos na agricultura, turismo, indústria, comércio e serviços;
g)
Exercer outras atividades correlatas.
À Divisão de Motomecanização e Apoio Agrícola compete:
a) Gerenciar, consertar e manter patrulhas motomecanizadas com a finalidade precípua
de prestação de serviços rurais, destinados à abertura e conservação de estradas vicinais
e atendimento ao pequeno produtor;
b) Supervisionar todo e qualquer serviço de gerenciamento das máquinas e
equipamentos destinados às estradas do município;
c) Gerenciar e executar serviços de conserto e manutenção de máquinas e
equipamentos pesados, destinados à conservação de estradas;
d) Executar outras atividades correlatas
À Seção de Mecânica Pesada compete:
a) Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, reparando ou
substituindo peças e fazendo ajustes, regulagem e lubrificação convenientes para
assegurar ao equipamento condições de funcionamento regular e eficiente;
b) Executar a manutenção de tratores sobre rodas, reparando, substituindo e ajustando
peças, utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhagem de testes e outros
equipamentos, para assegurar o seu funcionamento regular;
c) Auxiliar na revisão, reparo e montagem de motoniveladoras, retroescavadeiras e
outras máquinas afins;
d) Prestar orientação quanto ao desempenho de tarefas relacionadas com a
lubrificação, lavagem e manutenção das máquinas e veículos em geral;
e) Observar as normas de segurança pessoal e da oficina;
f)
Guardar e conservar o equipamento e as ferramentas utilizadas;
g) Zelar pela limpeza e arrumação da oficina;
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h) Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que
devidamente habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior;
i)
Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas
funções;
j)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Manutenção de Máquinas Pesadas compete:
a) Gerenciar o uso de máquinas pesadas em serviços de manutenção de estradas
vicinais;
b) Auxiliar o controle de custos das máquinas, visando economicidade e eficiência;
c) Planejar atividades de manutenção, avaliando condições de funcionamento e
desempenho de máquinas e equipamentos.
c) Controlar o uso das máquinas e equipamentos com logística prévia;
d) Acompanhar junto aos operadores de máquinas, visando à redução do desperdício;
d) Executar outras atividades correlatas.
Á Seção de Manutenção de Obras de Artes compete:
a) Promover, coordenar e supervisionar o cumprimento do programa de
desenvolvimento de projetos das obras públicas municipais de projetos relacionados à
construção de edificações públicas, obras de arte e outros próprios municipais;
b) Priorizar e determinar, em parceria com órgãos envolvidos, as áreas adequadas à
implantação das obras de arte;
c) Gerenciar e acompanhar a execução de projetos de obras de artes do município;
d) Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Meio Ambiente compete:
a)
Elaborar e executar a política ambiental do Município;
b)
Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
c)
Definir, em lei complementar, os espaços territoriais do Município e seus
componentes a serem especialmente protegidos, e a forma da permissão para a alteração
e supressão, vedada qualquer que compromete a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
d)
Exigir, na forma da lei, para instalação de obra, atividade ou parcelamento do solo
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudos
práticos de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
e)
Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
f)
Promover a educação ambiental na sua rede de Ensino e a conscientização da
comunidade para a preservação do meio ambiente;
g)
Proteger a flora e a fauna, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica ou provoquem a extinção de espécies;
h)
Propor medidas que visem a proteção, conservação e uso racional, das nascentes,
cursos d’água e mananciais;
i)
Propor medidas de conservação e proteção da vegetação natural do Município e
do seu aproveitamento racional;
j)
Desenvolver programas de proteção à fauna silvestre;
k)
Desenvolver programas de beneficiamento do lixo urbano, industrial, rural,
hospitalar, etc.
l)
Elaborar normas para o ordenamento ecológico do Município;
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m)
Articular-se com órgãos dos governos federal, estadual e outros, com vistas ao
desenvolvimento ambiental do Município;
n)
Desenvolver e executar a política de fiscalização e monitoramento ambiental do
Município;
o)
Desenvolver e executar programas e projetos que busquem uma melhor
fiscalização e monitoramento ambiental no Município;
p)
Fazer cumprir a legislação pertinente ao setor;
q)
Fazer cumprir a legislação de Licenciamento ambiental no Município;
r)
Desenvolver e executar o cadastramento de Licenciamento ambiental do
Município;
s)
Executar outras atividades correlatas.
À Seção de Projetos, Fiscalização e Licenciamento compete:
a)
Executar projetos na área de reciclagem de lixo;
b)
Supervisionar a realização dos trabalhos de reciclagem;
c)
Realizar cursos de treinamento de funcionários na área;
d)
Proceder a comercialização dos materiais reciclados/recicláveis, repassando a
receita ao Município;
e)
Realizar junto à população, campanhas de conscientização sobre a importância da
reciclagem e da coleta seletiva do lixo;
f)
Manter dados estatísticos sobre os resultados obtidos;
g)
Realizar estudos sobre a recuperação ambiental de áreas degradadas pelo lixo;
h)
Executar outras atividades correlatas.
À Divisão de Fomento de Atividades Econômicas compete:
a)
Elaborar e executar programas e projetos que busquem o aprimoramento e
desenvolvimento das atividades econômicas do Município;
b)
Fazer cumprir a legislação pertinente;
c)
Supervisionar e orientar a administração e fiscalização dos mercados e feiras, em
articulação com os órgãos competentes;
d)
Fomentar o desenvolvimento do Comércio e Indústria no âmbito do Município;
e)
Articular com os órgãos competentes do Estado e da União, as atividades
comerciais e industriais;
f)
Realizar estudos para estabelecer prioridades na aprovação de projetos industriais,
comerciais e de agropecuária;
g)
Divulgar informações relativas às potencialidades econômicas do Município;
h)
Promover e coordenar as atividades que visem ampliar e aperfeiçoar as atividades
econômicas do Município;
i)
Organizar eventos, feiras e promoções que visem o desenvolvimento e promoção
da economia municipal;
j)
Organizar e executar um plano municipal de fomento e apoio às atividades
econômicas municipais;
k)
Participar juntamente com órgãos municipais, estaduais e federais de eventos que
visem promoção e ao desenvolvimento da economia municipal;
l)
Opinar, por solicitação do Prefeito, sobre concessão de benefícios fiscais para
projetos industriais a serem implantados no Município.
m)
Executar outras atividades correlatas.
Art. 14 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao 1º dia do mês de Setembro do ano de 2019.
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Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto
nº 061/2019.
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas, aos 02 dias do mês
de Setembro de 2019.

Acássio Vieira de Azeredo Coutinho
Prefeito Municipal
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ANEXO I DO DECRETO Nº. 065/2019
SECRETARIA

CARGO

SIGLA

SEÇAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO GERAL

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE MONITORAMENTO E ALERTA

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE TREINAMENTO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE ARQUIVO CONTÁBIL

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE FISCALIZACAO DE RENDAS

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE ESTOQUES E SUPRIMENTOS

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DOS DISTRITOS E POVOADOS

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE CAPINA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE CONSTRUCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE PROJETOS FISCALIZAÇAO E LICENCIAMENTO

CHEFE DE SEÇÃO I

C-I

SEÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE APOIO À LOGISTICA

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE CONTROLE DE ENDEMIAS E ZOONOSES

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE PRESIDENTE PENA

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE EPAMINONDAS OTONI

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO POVOADO DE MAYRINK

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO POVOADO DE FRANCISCO SÁ

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE CONTROLE DE CUSTOS DA FROTA

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇÃO DE MECÂNICA PESADA

CHEFE DE SEÇÃO II

C-II

SEÇAO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE PROTOCOLO

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE ARQUIVO GERAL

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE ZELADORIA

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE COMPRAS

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE APOIO AOS DISTRITOS E POVOADOS

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE FORA DO DOMICILIO

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Avenida Capitão João Pinto nº. 193 TELEFAX: (33) 3624 -1254
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº. 18.477.315/0001-90
SECRETARIA

CARGO

SIGLA

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES

CHEFE DE SEÇÃO III

C-III

COORDENAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

COORDENADOR TECNICO

CT

COORDENAÇÃO TÉCNICA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS

COORDENADOR TECNICO

CT

DIVISÃO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE IMPRENSA GERAL

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE DEFESA CIVIL

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE CONTROLE DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE TRANSITO

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE CONTROLE OPERACIONAL DA FROTA

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE FOMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DIRETOR DE DIVISÃO I

D-I

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL

DIRETOR DE DIVISÃO II

D-II

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIRETOR DE DIVISÃO II

D-II

DIVISÃO DE PATRIMONIO

DIRETOR DE DIVISÃO II

D-II

DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

DIRETOR DE DIVISÃO II

D-II

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

DIRETOR DE DIVISÃO II

D-II

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

DIRETOR DE DIVISÃO II

D-II

DIVISÃO DE ENGENHARIA

DIRETOR DE DIVISÃO II

D-II

DIVISÃO DE SECRETARIA GERAL

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

CONTROLADORIA INTERNA

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE T.I

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE FINANÇAS

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE COMPRAS

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO CRAS

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE ENSINO

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO POLO DO SISTEMA UAB

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA À DOCÊNCIA

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III

DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

DIRETOR DE DIVISÃO III

D-III
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CARGO

SIGLA

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PROJETOS
DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIVISÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E SUPRIMENTOS

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIVISÃO DE REGULAÇÃO, AVALIACAO E CONTROLE

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E VIGILÂNCIA EM SAUDE

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

DIRETOR DE DIVISÃO IV

D-IV

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRETOR DE DIVISÃO V

D-V

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL E CUSTOS

DIRETOR DE DIVISÃO V

D-V

DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

DIRETOR DE DIVISÃO V

D-V

DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO E APOIO AGRICOLA

DIRETOR DE DIVISÃO V

D-V

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCURADOR GERAL

PG

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SECRETARIO MUNICIPAL

SM

QTDE TOTAL

CARGOS

102

QTDE

CHEFE DE SEÇÃO I

19

CHEFE DE SEÇÃO II

13

CHEFE DE SEÇÃO III

13

COORDENADOR TÉCNICO

02

DIRETOR DE DIVISÃO I

09

DIRETOR DE DIVISÃO II

07

DIRETOR DE DIVISÃO III

18

DIRETOR DE DIVISÃO IV

10

DIRETOR DE DIVISÃO V

10

PROCURADOR GERAL

01

SECRETARIO MUNICIPAL

10
Total Geral

112

47

