PREFEITURA MUNICJJ>AL DE JATI
GOVE.RNO MUNICIPAL
JATl PELA PAZ!!!
GAP RE

LEl MUNlClPAL N° 347/2006

EMENTA: Dispoe sobre a Rccstruturacflo da Prefeitura
Municipal de Jati- Ccara e adota outras providencias,
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O Prefeito Municipal de Jati, Estado Ceara, no uso de. suas atribuicoes legals,
etc> faz saber que cm Sessao Extraordinaria realizada no dia 13 de janeiro de. �Ob6
aprovou e Eu, Sanciono como Lei o seguinte:
Art 1 ° - A Prefeitura Municipal de Jati Ceara tera como Estrutura Organizacional o
que dispuser a presente Lei.

/

Art 2° - A Estrutura Adrninistrativa da Prefeitura Municipal de Jati tem como·
finalidade:
I - Garantir ao municipio o melhor acesso aos services e as informacoes;
Jl - Propiciar ao cidadao a participacao nas decisoes relativas aos espacos Urbano e
Rural onde vive e· atua;
III -. (Dar maior· amplitude e efetivacao das acoes realizadas pelo Js gestores do
Govcrno Municipal de Jati Ceara; e
l V - Amp liar a responsabilidade de seus administradores medi.ante os principios da
transparencia moralidade e df.f]r�liza<;1io � ge ao
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Art 3° - 0 Poder Executivo Municipal e exercido pelo Prefeito, auxiliado
de forma DESCENTRALIZADA, pelo Vice-Prefeito, Secretarios e Gestores 1de Fundos .

.

Art 4° -· A estrutura administrative da Prefeitura Municipal de Jati, fica
organizada da forma a seguinte:

/I- Gabinete do Prefeito e Vice - GAPREV;

JI - Secretaria de Administracao - SEAD;

u{_ Secretaria de Govemo Financas e Tributacao - SEGOFIT;
Jt - Secretaria de Educacao - SEDUC;
Y- Secret.aria de Cultura, Turismo e Desportos - SECUTD

I

VI- Secretaria de Saude e Saneamento - SESAS;
/

\?,(! - Secretaria de Trabalho e A9ao Social - SETA�;

�- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA;

- .)

ri- Secretaria de Obras e

Services Publicos -SEOSP;

� Secretaria de Planejamento - SEPLAN;
XI - Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA.
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CAPlTULOil
DA ORGANIZA(;AO E COMJ>ETENCIA DOS 6RGAOS
SE(:AOI

-·:)

DO GAlHNETE DO PREI?EITO
Art- 5° - 0 Gabinete do Prefeito 6 cornposto da seguinte forma:

)� Chefia de Gabinete;
j(7Assessoria Jurldica;
)TI- Assessoria de Cornunicacao
Paragrafo 1 ° - Compete ao Chefe do Poder Executivo:

as

I - Dar cumprimento
deliberacoes da Camara, dirigir, fiscalizar e
defender os interesses do Municipio, bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as
medidas administrativas e de utilidade publica, sem exceder as verbas orcarnentarias;
IT - Tornar as iniciativas das leis, na forma e nos casos previstos na Lei
Organica do Municipio em juizo e fora dele;

ill - Sancionar, prornulgar e fazer publicar as Leis aprovadas pela Camara
Municipal que expedir os regulamentos para sua fie} execucao;

IV - Permitir ou autorizar a execucao de services publicos por terceiros;
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V - Vetar no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Camara;
VI - Decretar, nos termos da lei, a desapropriacao

s
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VII - Expedir decretos, portarias, ou outros atos administrativos, nomear
exonerar os auxiliares direto;
VIII - Celebrar convenios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse
r

do rnuniclpio;

IX - Prestar contas da utilizacao dos auxilios federais ou estaduais,
entregue ao municipio na forma da lei;

X - Fazer publicacoes dos balancetes financeiros municipais;
XI - Dar publicidade aos atos oficiais;
XII - Superintender a arrecadacao de tributes, bem como a guarda e
aplicacao da receita, organizando as despesas e o pagamento dentro das disponibilidades

orcarnentarias ou dos creditos votados pela Camara;
XIII - Colocar a disposieao da Camara de acordo com a legislacao
vigente, as quantias que lhe sao destinadas;

XN - Oficializar as vias e logradouros publicos, mediante · denorninacao

aprovadas pela Camara;
XV - Organizar os services intemos da Prefeitura;
XVI- Contrair ernprestimos e realizar operacoes de cred itos;
XVII - Conceder auxilio, premios e subvencoes; e

XVIII - Aplicar multas e sancoes previstas em leis e contratos, bem como
reve-las, .quandoj!!!_Qosta irregu lannente.
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Paragrafo 2° - Compete ao Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal:

I - Elaborar, expedir e arquivar correspondencias oficiais;
II - Controlar e Agendar as audiencias do Prefeito;

m-

Arender, filtrar e despachar assuntos de ordem politica, administrativa
e social, com politicos, Secretaries e com os municipes;

IV - Despachar com o Prefeito;
V - Coordenar a representacao social e politica do Prefeito;

VI - Organizar as reunioes com secretariados; e
VIlI - Preparar, organizar a tramitacao de processos c documentos para o
despacho do prefeito.
Pardgrafo 3° - COMPETE A ASSESSORIA JURIDICA:

I - Elaborar, controlar e arquivar Projetos de Leis, Decretos, Instrucoes
Normativas, Pareceres e outros atos oficiais e extemos;
II- Coordenar as atividades relativas a assessoria de assuntos juridicos e;
ill - Representar judicial e extrajudicial o Municipio em defesa do seu
patrirnonio e da fazenda publica TIOS processos em QUC O mesmo seja autor reu OU terceiro
interveniente;
I

IV - Promover a cobranca da divida ativa tributaria e da fazenda publica;
V - Representar aos interesses do Municipio junto

Tributario, a Camara Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municipios;
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Il - Acornpanhar bem como divulgar noticias, junto as empresas de noticias (RADIO -

JORNAL E TELE VIS.AO), todas as reportagens de interesse do Municipio.
III - Manter atualizado o calendario de compromisso do Prefeito; e

lV - Marcar compromissos sociais e entrevista com o Prefeito.

SECAOV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEDUC)

Artigo 9° - A secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desportos sera organizada da
seguinte fonna:
I) Departamcnto Tecnico Pedag6gico;

ll) Departamento Administrative;

1

1

III) Departamento de Registro e Estatistica;

?

IY1 Departamento de Ambientacao
,'

Paragrafo 1° -COMPETE AO SECRETARIO DE EDUCACAO
I - Coordenar o sistema de planejamento para educacao, com vista a uma ac;:ao integrada e
eficiente, para maier produtividade do sisterna de ensino municipal;

II - desenvolver as atividades culturais, artisticas e literarias do Municipio;
t__._.
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III - Planejar, organizar, supervisionar as atividades de ensino em
estabelecirnentos da redc escolar, salvo aqueles encampados pelo governo do estado,
quando devera se executado um trabalho complementar;
IV - Promover a preservacao de acervos, conservacao e restauracao de
bens moveis e imoveis de valor historico e artistico;

----�

V - lncentivar a pratica de esporte, apoiando as comunidades no
planejamento de eventos esportivos;
VI - Apoiar, prornover, divulgar e incentivar o turismo local;
VII - Elaborar o piano plurianual de educacao, visando a articulacdo e
desenvolvimento do cnsino em seus diversos niveis, tendo em vista a dirninuicdo do
analfabetismo, a universalizacao do atendimento escolar, melhcria da qualidade do ensino e
formacao para o trabalho, alem da prornocao humanistica. cientifica e tecnol6gica;

VIII - Elaborar um piano diretor para educacao municipal, estabelecendo
as necessidades educacionais no que conceme a vaga, as instalacoes materials, aos recurses
humanos, ao material didatico, as ofertas de cursos profissionais e a integracao com as
-demais politicas sociais.

_,)

IX - Promover a implantacao e melhoria da rede de ensino, aproveitando
os predios publicos e os espacos cornunitarios que apresentem possibilidades de
desenvolver as atividades escolares e, por firn, a construcao de novas unidades que atendem
efetivamente as areas mais carentes; e

X - Promover a valorizacao do profissional do ensino.
Panigrafo 2° - COMPETE AO DEPARTAMENTO TECNICO
PEDAGOGICO:
I - Elaborar pianos municipals de educacao em consonancia
normas e creditos do planejarnento nacional e estadual do setor;
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II - Executar convenios com o Estado e a Uniao no sentido de definir
politica de acao na prestacdo do ensino tomando mais eficaz a aplicacao de recursos
publicos destinados a educacao;

m-

Atender e equipar a rede escolar, preferentemente, as zonas rurais,
sobretudo aquelas de baixa densidade demografica ou de dificil acesso;
IV - Desenvolver programas de orientacoes pedagogicas, objetivando
aperfeicoar o professorado municipal dentro das diversas especialidades, · buscando
aprimorar a qualidade do ensino;
I

V - Promover a orientacfo educacional atraves do aconselhamento
vocacional, em cooperacao dos professores, a familia e a comunidade;
VI - Implanter um calendario escolar para rede municipal de' ensino de
acordo com a necessidade pedagogica, conciliando com a realidade economics e fatores
climaticos;
VII - Desenvolver programas no campo de ensino supletivo em cursos de
'alfabctizacao e de treinarnento profissional; e

vm- O Departamento Teenico Pedagogico tern a seguinte cornposicao:
a) Unidade de Projetos;
b) Unidade de Planejamento
c) Unidade de acompanhamento Pedagogico; e
d) Unidade de Coordenacao Pedagogica,

COMPETE

Paragrafo
ADMINISTRATIVO:

AO

DEPARTAMENTO

,
_
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I - Manter rigido controle no acompanhamento dos custos/gastos referente.
a meranda escolar: .
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II - Acompanhar, controlar, controlar todos os bens e mercadorias' que
estao sob guarda e responsabilidade do almoxarifado;

m - Manter rigido acompanhamento nas anotacoes enviadas para o
Departamento de Recursos Humanos - Secretaria de Adrninistracao, referente as
informacoes que alirnentaram a folha de pagarnento dos funcionarios lotados nesta
secretaria;
�

IV - Dar suporte tecnicos nas areas de informaticas e video, para todos
setores e escolas subordinadas a Secretaria;

OS

V - Controlar os veiculos que prestam services com transporte escolar,
dimensionado a rota e quantidade de alunos; e
VI- 0 Departamento Administrative, tern a seguinte composicao:

'

\
a) Unidade de Merenda Escolar I
o) Almoxarifado
c) Unidades de Recursos Humanos
Unidade de informatica & video.,

f

Paragrafo 4° - COMPETE AO DEPART AMENTO DE REGISTRO E
ESTATISCA:

-.. jj

I - Realizar anualmente, o levantamento da populacao em idade escolar,
procedendo a sua chamada para matricula;
II - Manter o registro dos aluoos sempre atualizado;

III - Efetuar indices de aprovacao I desaprovacao de alunos lotados neste
Municipio;
mumcipais;

�.
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N - Fazer a !otavl!o dos professores I funcionarios nas respectivas�.
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V - Manter todos os dados necessaries para quaisquer levantamentos
solicitados, como: quantidade de alunos, escolas, salas de aulas e outros; e

VI - Cuidar Gia veracidade dos dados numericos encaminhados a secretaria

de Educacao.

m
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Paragrafo
AMBIENTA<;AO:

5°

COMPETE

AO

DEI>ARTAMENTO

DE

I - Dar a melhor estetica possivel para os predios, escolas e jardins da
secretaria;

II - Planejar arquitetonicamente toda a construcao de escolas ou pracas
esportivas; e

m - Manter as pracas esportivas em boas condicoes de uso; e
SECAO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TCJRlSMO E DESPORTOS
(SECUTD)

,.,"

Arrigo 10 - A secretaria Municipal de Cultura Turismo e Desportos sera
organizada da seguinte forma:

Jf Depanamento de Cultura e Desportos

I

I

•

II) Departamento de Turisrno e Lazer.

/

Paragrafo 1° - COMPETE AO SECRETARJO DE
TURISMO E DESPORTOS:

'
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VI - Analisar e aprovar contratos de fornecimentos, prestacoes de
services. Processos Licitatorio, de acordo com a Lei, vigente e o melhor interesse para o
'
Municipio;
Vil - Representar ao Municipio em ocasioes em que se tornar necessario;
e,

VIII- Exercer as atividades de Consultoria e Assessoria Juridica do Poder
Executivo Municipal.
.)

lX- Atender aos Municipes carente em atos que nao prejudiquem o
Municipio; e
X- Orientar aos Municipes sobrc seus Direitos e deveres.

PARAGRAFO 4° - Compete a Assessoria de Comunicacao

I - Divulgar as a¢es desenvolvidas, pela adrninistracao, fazer levar ao
conhecimento da populaciio.

SE(:AO II
DA SECRETARIA DE ADMlNISTRA(:AO
Ar't 7° - A SECRET ARIA DE ADMI.NISTRA(:AO
DA SEGUlNTE FORMA:
1(; Departamento de Recursos Humanos;

.JI - Departamento de Patrimonio;

5- Departamento de Articulacao e Eventos;

�----------

.'!•

#,>·'

yv - Almoxarifado Central.

E COMPOST A

i
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Paragrafo 1 ° - Compete ao Secretario de Admiuistracfior
I - Administrar e defender o patrimonio e os bens de uso comurn do

Municipio;
II - Publicar materia de interesse da prefeitura;
ID - Planejar, Orientar e supervisionar a politica pessoal da Prefeitura,
bem coma as atividades rclativas ao material patrirnonio e arquivo;

IV - Autorizar a aquisicao, transferencia, permuta ou cessao: de material
permanente ou bens patrimoniais do Municipio, respeitando as legislacoes em vigor;
V - Exarninar ao cumprimento de Contratos, Convenios, Acordos,
Ajustes, e atos que determinem a criayao de direitos e Obrigacces;

e

VI - Coordenar e controlar a guarda de rnateriais adquirido pela Prefeitura;

Vil - Administrar da melhor forma e rnenor custos, as despesas com
Transportes e Protas pertencentes a Prefeitura.
Paragrafo 2° - Compete ao Departamcnto de Recurses Humanos:
I - Acornpanhar, Registrar, verificar as normas trabalhistas de todos os
funcionarios publicos lotados na Prefeitura de Jati;
'

II - Digitar mensalmente folha de pagamento dos funcionarios;
ID - maoter em arquivo todos os documentos dos funcionarios no tempo
em que determina a lei;

IV - Calcular e acompanhar todo o pagamento de tributos que env}olvem o
setor com INSS, FGTS e IR;
··------

·-------·
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V - Manter quadro de horario para todos os empregados;

VI - Assessorar junto a todos os Gestores, questoes que envolvem o
funcionario publico;

- Ji

VII - Executar atividades relacionadas com pessoal, treinamento dos
servidores lotados na prefeitura: e

VIlI - Providenciar, admissao, demissao, promocao, licenca, afastamento,
penalidades e praticar atos administrativos de pessoal, inclusive a instauracao de inqueritos
administrativos, por delegacao do prefeito.

Paragrafo 3° - Compete ao Departamento de Patrimfinior
'

I - Manter sempre atualizada a relacao de hens patrimoniais da Prefeitura:
II - Acompanhar o uso exclusivo de interesse as Prefeituras, t�dos os hens
patrimoniais;
III - Veri.ficar o estado fisico ea boa condicao de manutencao em todos os
hens patrimoniais:
·
IV - Tomar rnedidas relativas
reparos dos hens moveis da Prefeitura: e

a

conservacao de moveis, adaptacao e

V - Atender todas normas e instrucoes normativas emanadas por Lei ou
atraves do Tribunal de Contas do Municipio.

Paragrafo 4° - Compete ao Departamento de Articula�ao e Eventos.
I- Articular encontros, festividades e reunioes no iimbito municipa\
Il - Promover eventos politicos, educacionais e locais; e

...,
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ill- Divulgar as ayoes da Prefeitura em ambito do funcionalismo publico.
Paragrafo 5" - Compete no Almoxarifado Central.
I- Acornpanhar a guarda, entmda e saida de todos os bens adquiridos;
II - Supervisionar os almoxarifados da secretaria quanto ao correto
procedimento administrative;

Ill - arquivar toda documentacao de entrada e salda de bens, pelos prazos
determinados por Lei e pelo controle interno; e
·
IV - Fazer previsao do material a ser adquirido, com base nas projecoes
efetuadas por diversos setores cla Prefeitura, acerca de suas necessidades anuais.
SE<:AO Ill
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 'FlNAN(:AS E TRIBUTA<;AO
Art 8° - A Secretaria Municipal de Finances e tributacao e o 6rgao que
tern por finalidade a execucao de politica fiscal orcamentaria do municipio, queorganizada
da seguinte forma:
·

"f)' Contabilidade

'(

)lJDepartamento de Arrecadacao e Tributacao;

1Jl) Tesouraria;
,..---·
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9')Departamento de Transporte e Manutencao;
-----------·
..
-------
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V) Departamento de Licitacao e Cornpras.

II

VI) Departamento de Marketing; 'l

Paragrafo 1 °- COMPETE AO SECRET.ARIO DE FINAN(:AS E
TRIBUTACAO:
1- Prornover estudos re pesquisas sobre o legislativo-tributario, bem como
defender os interesses da fazenda publica municipal;
II - Executar, orientar, supervisionar c controlar tecnicamente, as
atividades contabeis da Prefeitura, efetuando tambem o cadastrarnento tributario e
arrecadacao de impostos e taxas;
Ill - elaborar propostas orcarnentarias da Prefeitura e encarninha-la ao
gabinete do prefeito, para posterior apreciacao pela Camara municipal;
IV - Emitir cheques ou realizar pagamentos de hens 1ou services
adquiridos I contratados pela Prefeitura. de acordo com a legislacao em vigor;
pertinente;
obras;

V - Preparar prestacoes de contas dos convenios, observando a legislacao
VI - Elaborar e realizar controle orcamentario e financeiro de projetos e

VII - Elaborar bolerins e propostas orcamentarias, subsidiando o relat6rio
anual da Prefeitura; e
VITI - Efetuar, mensalmente, prograrnacao de pagamentos de acordo com
\.
os services contratados e bens adquiridos pela Prefeitura.

R �--(I
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.. Paragrafo2"C0Ml_'ETEACONTABILIDADE;
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l - Elaborar, em colaboracao com os demais 6rgaos da prefeitura, a
proposta anual e a do orcamento plurianual de investimento, de acordo com as Diretrizes
pelo prefeito Municipal;
II - Processar as despesas e rnanter o registro e os controles contabeis de
Adrninistracao financeiras orcamentario e patrimoniais do municipio;

ill - Enviar a documentacao estabelecida em lei, para o Tribunal de
Contas do Municipio no prazo estipulado em lei ou instrucao normativa;
IV - Escriturar a conta corrente, o diario da receita orcarnentaria, o diario
do movimento extra - Orcamentaria c o diario das despesas previstas, empenhadas e
realizadas;

V - Analisar e conciliar as contas, conferindo os saldos, classificando e
avaliando as despesas;
VI - Preparar balancetes de verificacao mensal dos sistemas orcamentario,
financeiro, patrimonial e de compensacao.
VII - Analisar balances, balancetes e relatorio contabeis, bem como a
origern e exatidao dos lancamentos, verificando a seguranca dos bens e valores existentes;

Vlll - Providenciar o pedido de creditos suplernentares;

I

j

IX - Registrar e controlar as dotacoes orcamentarias e creditos' adicionais;
X - Emitir notas de empenhos e promover sua anulacao ou retificacao
XI- Instruir processos de liquidacces de despesas; e

•(It;)1'J:�
. . - ·:._.

XII- Registrar as notas de empenhos anuladas ou retificadas. .
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Paragrafo

.,

3°

COMPETE

AO

DEPARTAMENTO

DE

ARRECADAC::AO E TRIBUTAC::AO:

I - Executer politica fiscal do Municipio;
II - Acornpanhar a arrecadacao de tributos do Municipio, referente ao
lPTU (Imposto predial e Territ6rio Urbano). lSS (lmposto Sohre Services) e Alvara de
funcionamento;
ill- Fazer a fiscalizacao tributaria; e

IV - Orientar ao contribuinte a pratica correta tributaria
Paragrafo 4° - COMPETE A TESOURARIA:
I - Receber, pagar, guardar e movimentar os valores monetarios do

municipio; e

II - Emitir e controlar a emissao dos cheques;

_.

)

Paragrafo

5°

COMPETE

AO

DEPARTAMENTO

DE

TRANSPORTE E MANUTENC::AO:
I - Acompnnhar todos os custos referentes as frotas lotados na Prefeitura
de Jati;
II - Manter os controles intemos sempre atualizados;
I.Il - Certificar do correto procedimento de rnanutencao em todos as
e equipamentos mecanicos:
;

fr�t8i} _

{J 1.ftt-;--,

--···-·-------I

I

}·

...

··----

··--··---

••.

•

-·-----

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
GOVERNO MUNICIPAL
JA TI PELA PAZ
GAPRE
IV - Acompanhar o uso restrito do interesse da Prefeitura dos
equipamentos e frotas;
V - Promover transporte de pessoal e material, conformc ordens e
instrucoes recebidas da autoridade competente: e

?)

_..i.

VI - Tomar medidas relativas

lotados na Prefeitura.

a conservacao

e manutencao dos veiculos

Panigrafo - 6° - COMPETE A ASSESSORIA CENTRAL DE
LICITACAO E COMPRAS:
I - Controlar, Cadastrar e Acompanhar aos fornecedores e prestadores de
do
Governo
Services
Municipal:

Il - Elaborar pesquisas de precos;

ill _ Informar e decidir sobre a exigencia de necessidade de elaboracao de
procedimento licitatorio;
IV - Controlar e Efetivar compras e contratacoes com o Poder Publico; e

--· J

V - Cumprir todas as normas vigentes referente a aquisicao,' licitacoes e
·
contratacoes de services efetuado pelo Municipio.

Paragrafo 7° - COMPETE

MARKETING:

A ASSESSORIA DE COMUNICACAO E

I -. Preparar e divulgar atos
. oficiais e socials;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
GOVERNO MUNICIPAL
JATI PELA PAZ
GAPRE
I - Coordenar as atividades administrativas da SECUTD, resgatando a
cultura ea arte no municipio;
II- desenvolver as atividades culturais, artisticas e litcrarias do Municipio;

ill - Planejar, organizar, supervisionar as atividades culturais, valorizando
como prioridade o artista da terra;
IV - Promover a preservacao de acervos, conservacao e restauracao de
hens moveis e imoveis de valor historico e artistico;

V - Incentivar a pratica de esporte, apoiando as comu�idades no
planejamento de eventos esportivos;
VI - Apoiar, promover, divulgar e incentivar o turismo local;
Paragrafo 6° COI\'IPETE AO DEP ARTAI\-1ENTO DE CULTURA E
DESPORTOS.
I - Promover e apoiar as praticas esportivas da comunidade;

II - Promover o desenvolvimento cultural do Municipio atraves do
estimulo ao cultivo das ciencias das artes e das letras;

Ill - Promover eventos esportivos para incentivar e manter o aluno ligado
a escola e a comunidade combatendo de uma maneira indireta a evasao escolar;
IV - Promover intercambio com outros Municipios, divulgando sempre o
esporte do municipio, inclusive apoiando equipes para eventos fora do municipio;
V - Criar mecanismo de defesa, tombamento e registro da .rnernoria do
Municipio.

;
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PREFEITURA MUNICJI>AL DE JA TI
GOVERNO MUNICIPAL
JATIPELAPAZ
GAPRE
I

VI - Incentivar a criacao e funciooamento de bibliotecas e saJas de leitura,
proporcionando a atualizacao do acervo: e .
VU - Apolar a formacao de equipes e garamir a participacao de delegaeao
do Municlpio, em eventos esportivos.

Paragrafo 7° - CO.MPETE AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E
LAZER:
I - Divulgar as belezas da chapada do Araripe no turismo estadual;

II - Inccntivar e promover o artesanato, artes populares, artistas tipico do
municipio;
Ill - Proteger o patrimonio cultural e hist6rico do municipio;
. estadual; e

IV - Divulgar festas tradicionais e eventos no municipio de Ja�i no ambito

V - Incentivar a populacao local a desfrutar das qualidades oferecidas pelo
Municipio, objetivando sempre fixar o lazer dos municipios, no proprio Municipio.

SECAOVI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E SANEAMENTO (S�SAS)

.. •

..

•'

,

Arrigo I 1 - A Secretaria Municipal de Sande e Saneamento, sera
organizada da seguinte forma:

fd '
f)�
I

'\J'•'.:
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"··,-

I) Conselho Municipal de Saude;?I

I

7'

v' '

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
GOVERNO MUNICIPAL
JATI PELA PAZ
GAPRE

Jl)Assessoria de Planejamento, controle e Avaliacao;
Ill)Departamento de adrninistracao e financas;
/{Departamento Assistencial; ,.... -�.;II
}1

JJDepartamento de Vigilancia epidemiol6gica e controle de Zconoses;

,.i

'Ji>
Jrfi

Departamento de Vigilancia Sanitaria;

·-··--·

Departamento de �sistencia Farmaceutica; e

VIlI) Departamento do· I.E. C ( Informacao, Educacao e Comunicacao ).

?

Paragrafo 1° - COMPETE AO SECRETAlUO DE SAUDE:
I- Coordenar a Vigilfincia de Saude do Municipio;
II- Avaliar o impacto das acoes e services de saude nas condicoes de vida

da populacao;

Ill - Planejar e avaliar acoes de promocao e prevencao a saude do
municipio;
N - Administrar a ofcrta de services ambulatoriais e hospitalares aos
cidadaos do municipio;
V - Avaliar, segundo padrlio de qualidade, os services: de saude
contratados e conveniados em carster complementares da regiao;
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VI - Promover condicoes para realizacao, com qualidades as a9oes
estrategicas minimas de atencao basica, controle de tuberculose, eliminacao de .hanseniase,
controle de hipertensao, controle de diabetes mellitus, acoes de saude da crianca e avfies de
mu���r;
saude da
·
-··-------_
_
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_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JA TI
GOVERNO MUNICIPAL
JATIPELAPAZ
GAPRE
VIl - Organizar o encaminhamento das referencias para garantir o acesso
da populacao a services nao disponiveis em seu territorio;

VIII - Estruturar unidades em seu municipio para realizar o conjunto de
procedimentos assistenciais que cornpoe as ayoes de atencao basica ampliada; e ·
IX - Identificar grupos expostos
acees coletivas e quando necessaria individual.

a

saude e prcvenir agravos atraves de

Paragrafo 2° - COMPETE AO CONSELHO DE SAUDE:
I - Atuar na formacao e controle da execucao da politica de saude incluida
seus aspectos economicos, financeiros e de gerencia tecnico-administrativo;

II- Estabelecer estrategias e mecanismo de coordenacao e gestao do SUS,
articulando-se com os demais 6rg.aos colegiados em nivel nacional, estadual e municipal;

m-

Tracar diretrizes de elaboracao e aprovar os pianos de saude,

adequando-os as diversas realidades epidemiologicas e a capacidade organizacional dos

services:
IV - Adotar criterios que definam qualidade e melhor resolucao,
verificando o processo de incorporacao dos avancos cientificos e tecnologicos na area;
V - Propor medidas para aperfeicoamento da organizacdo e do
funcionamento do Sistema Unico de Saude;

L

VI - Examinar proposta e denuncias, responder as consultas, sabre
assuntos pertinentes a av5es e services de saude, bem como apreciar recursos a respeito de
deliberacao do colegiado;
VII - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das acces e services da
s_ua _d_e_
· _
;

- -----
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JA TI
GOVERNO MUNICIPAL
JATI PELA PAZ
GAl)RE
Vlll - Fiscalizar a movirncntacao de recursos repassados a Secretaria de
Saudc e I ou Fundo Municipal de Saude;

.

IX - Estirnular a participacao comunitaria no controle da administraeao do

Sistema de Saude;

X - Propor criterios .para programacao e para execucao firianceira e
orcarnentaria dos fundos de saude, acompanhando a movimentacao e destinacao dos
recursos;
XI - Acompanhar, fiscalizar e controlar a atuacao do setor privado na area
de saude;
XII - Articula-se com os 6rgaos fonnadores de recurses para saude,
considerando-se a necessidade de adequar a mao de obra especializada as reais carencias da
populacao;
XIIl - Participar do processo de planejamento e do orcamento - programs
do SUS; e
XIV - Analisar e aprovar as programacoes anuais do SUS, acompanhundo
sua execucao.

Paragrnfo 3° - COMPETE A ASSESSOR1A DE PLANEJAMENTO,
CONTROLE EAVALIACA.O:

I - Realizar um processo de avaliacao das necess idades de saude e de
planejamento I programacao que considere aspectos epidemiol6gicos;
II - Formular, coordenar, avaliar, auditar os servicos de saude ofertando a
populacso em conformidade com os padroes estabelecidos os recurses

disponiveis e em condicoes de acesso as unidades de referencia;

,.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
GOVERNO MUNICIPAL
JATIPELAPAZ
GAPRE
ill - Elaborar documentos, relatorios, prograrnas e projetos para subsidiar
as areas tecnicas de gestiio de saude;
IV - Avaliar a estrutura, OS processos aplicados e OS resultados alcancados
para auferir sua adequacao, aos criterios e parametros exigidos de eficiencia, eficacia e
efetividade;
V - Produzir el ou consolidar dados estatisticos e informacoes gerenciais
necessarias ao planejamento e decisao superior,
VI - Proceder a analise do contexto normative referente ao SUS;
VII - Planejar e viabilizar os recursos Hurnanos na area de saude

YID - Supervisionar, acompanhar e controlar os services medicos
hospitalares prestados por entidades profissionais credenciados pela Secretaria

de saude;

IX - Ter um Cadastro .completo e fidedigno de unidades prestadoras de
services de saude, quer seja propria contratada ou conveniada.

COMPETE
Paragrafo 4°
ADMINISTRACAO DE FINAN(:AS:

AO

I - Promover os expedientes necessanos
pessoal, bem como referente a sua rnovimentaeao interna;

DEPA.RTArvlENTO

a

DE

admissao e demissao de

II - Elaborar tennos de posse dos funcionarios nomeados para cargos
publicos;
ill -Manter registros e assentamcnto sobrc a vida funcional e financeira
dos servidores rnunicipais;

t/ ·- __
, ;,

IV - Promover a identificacao dos funcionarios lotados na Secretaria e a
re_s__c_t
e _v_a
i expedicao d_e.:rteiras funcionais;
p

• ;q
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
GOVERNO MUNICIPAL
JATIPELAPAZ
GA PRE
V - Efetuar todas obrigacoes trabalhistas como: atualizacao de fichas
funcionais, salario familia, salario maternidade, encarninhamento para aposentadoria,
licenca prernio, controle de frequencia, entre outrcs;
VI - Organizar e fazer cumprir escala de ferias dos funcionarios;

VII - Providenciar inspeeiio medica para admissao, dernissao, concessao
de licenca, aposentadoria e outros fins legais dos servidores;
Vil - Providenciar assistencia medica hospitalar para os servidores
lotados na Secretaria de Saude especialmente em casos de ernergencias;
IX - Acompanhar a execucilo de orcamenro, rnediante empenho previo das
despesas e controles dos saldos das lotacoes orcamentarias;
X - Efetuar planejamento financeiro, mediante necessidade de dotacoes
cujo o montante se revele insuficiente para o atendimento de despesas;

XI - Realizar o controle de creditos especiais e de transferencias de verbas
na fonna da Iegislacao pertinente;
·
XII - Proceder

destinados

a escrituracao;

a

analise previa das despesas e cxame dos documentos

XIII - Controlar os recursos destinados ao Fundo Municipal de Saude;
. XIV - Acornpanhar junto a contabilidade toda classificacao, lancamentos,
orcarnentos financeiros, outros, certificando que estiio sendo cumpridos todas
determinacoes legais;
XV - Conferir e analisar demonstrativos e demais elementos · (Bala1190,
Balancete, Razao, outros) oriundos da Contabilidade;

a cota prevista;

---·. ·-·------

XVI_ Controlar a execucao financeira trimestral a fim de nao ultrap;afJJ

- -·
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PREFEITURA MUNICIPAL DEJA TI
GOVERNO MUNICIPAL
JATI PELA PAZ
GAPRE
XVll - Acompanhar todos os processos licitatorios, certificando o correto
cumprimento da Lei 8.666; e

...
,,._}.\

XVIlI - Manter rigido controle em todos produtos que estiio sob guards e
responsabilidade do almoxarifado, implantado e mantendo acompanhamento do controle
intemo, de forma para oertificar que todos os materiais adquiridos foram utilizados pela
secretaria de saude.

Paragrafo 5° - COMPETE AO DEPARTAMENTO ASSISTENC[AL:

do municipio;

I - Planejar controlar e avaliar as acoes basicas ampliadas de competencia

II - Executar acoes de controle de. doencas e ocorrencias rnorbidas,
inclusive as decorrentes de cursos externos acidentes e violencias;

ill - Preparar e divulgar informacoes sobre o perfil de morbi-mortalidade e
1
os risco de saude do municipio;
•

N - Garantir a vacinacao e o bom atendimento a saude;
I

�.J

V - Manter estreita coordenacao com os 6rgaos e entidades de saude
estadual e federal, visando ao atendimento dos services de assistencia medica e de defesa
sanitaria do municipio;
VI - Promover junto a populacao local, campanhas preventivas de
educacao sanitaria e de surto epidernicos (com ou sem); e
VII - Planejar e avaliar os impactos das a<;<Ses das equipes do prograrna de
saude da farnilia na saude da populacao.

:-�.;;
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GOVERNO MUNICIPAL
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GAPRE
Paragrafo 6° - COMPETE AO DEPART AMENTO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOL6GICA E CONTROLE DE ZOONOSES:
·
I - Planejar, controlar, executar e avaliar as ayoes de vigildncia
epidemiol6gica e controle de zoonoses de competencia do municipio;
II - Desenvolver acoes de vigilancia epidemiologica e controle de
endemias voltadas para prornocao da saude das familias;

ill - Dirigir, controlar e orientar os seus subordinados para atividades de
vigilancia epidemiologica e controle de zoouoses no ambito local;
IV - Elaborar e divulgar boletim epiderniologico rnensal, ou em periodos
extraordinaries, em articulacao com o Departamento de Vigilancia do Municipio;

V - Manter um born padrao de organizacao interna na coleta,
classificacao, e armazenamento dos dados epidemiol6gicos e cpidemiol6gicos do
municipio;
VI - Analisar e avaliar os dados de doenca transmissivel, de fonna
continua. e acompanhar o impacto das ayocs da vigilfincia e controle;
VII - Detenninar a magnitude, transcendencia e vulnerabilidade das
doencas a partir de indicadores e dados epiderniologicos e epidemiologicos;

VI.II - Determiner prioridade para uso eficiente dos indicadores de
morbidade e mortalidade das doencas nao transmissiveis e agravos da saude,
Paragrafo 7° - COI\-IPETE AO DEPARTAMENTO DE VIGU,ANCIA

SANITARIA:
I - Planejar, executar e avaliar as acoes de vigilancia sanitaria da �
.
competencia do municipio conforme c6digo de postura;

_________________
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__
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trabalhador;

II - Desenvolver acoes de vigildncia sanitaria voltada para a saude do
Ill - Programar, -coordenar, normalizer e avaliar as atividades de vigilancia

sanitaria no rnunicipio, levando em conta a legislacao estadual e federal, bern como propor
em conj unto com a Procuradoria uma Legislacao Municipal;
N - Propor diretrizes e estrategias no campo da vigilancia, cm ambito
municipal, em conj unto como 6rgaos do estado e /ou do governo Federal;

V - Manter articulacdo com 6rgaos da Adrninistracao federal e esradual
para melhor execucao de sua tarefa.
VI - Exercer atividades executivas ou normativas, de competencia de
estaduais
e/ou
federais, quando explicitamente delegadas;
1
6rgao

VU - Promover a execucao de programas de treinamento do pessoal da
area de Vigilancia Sanitaria, em integracao aos 6rgaos federais el ou estaduais ligados ao
setor, ou por iniciativa propria; e

VIIl - Ernitir pareces ou informes tecnicos sobre rnateria relacionada com
seu campo de atuacao; e

-�- '

IX - Fiscalizar diretamente ou por delegacao, estabelecimentos
agropecuanos, industriais e de services, entidades, locais de trabalhos, habilitayoes
equipamentos, quando se fizer necessario, ou em carater preventivo.
COMPETE
Paragrafo 8°
ASSISTENCIA FARMACEUTICA:

...

AO

DEPARTAMENTO

I - Coordenar as a¢es de Assistencia farmaceutica de acordo

Municipal de Saude;

DE

com o Plano

11 - Selecionar e padronizar medicamentos essenciais, dentro da
do
quadro nosologico do municipio;
caracterizacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JA TI
GOVERNO MUNICIPAL
JATIPELAPAZ
GAP RE
ill - Estimar a necessidade atraves de programacao de rnedicarnentos e
imunologicos, atendendo a demanda dos services de saude executados;
:
I
I

Jubsidiar

•

·��

IV - Estimar ii neces;idade .de medicamentos essenciais para
programacao destes insum.os oriundos do Ministerio da Saude, Estados e Municipio;

a

V - Elaborar o Manual de Normas e Procedimentos de controle.de estoque
de insumos farmaceuticos, em consonancia com as diretrizes gerais do nivel central;
VI - Estabelecer normas, procedimentos e criterios de distribuicao de
medicamentos e imunoJ6gicos para as unidades de saude gerenciada pelo municipio;
VIl - Estabelecer procedimentos normativos quanto a dispensa de
medicamentos essenciais e dos sujeitos ao controle sanitario;
Vlll - Avaliar consumo de medicamentos das unidades, observando a
demanda atendida com o parametro para a estirnativa das necessidades;
IX - Proceder a estudo de tendencia de consumo de medicamentos,
levantando os dados gerais para tomada de decisao e repercussiio financeira; :
X - Proceder a controle de qualidade dos produtos farmaceuticos
adquiridos quanto ao seu aspecto fisico, notificando ao 6rgao competente quanto da
observancia de alteracoes;
I

I

XI - Gamntir o armazenamento e acondicionamento de medicamentos
essenciais e imunol6gicos de acordo com Normas Tecnicas de boas praticas db estocagem;
'

I

XII - Desenvolver atividades de fitoterapia para implantacao de oficinas
de manipulacao e farmacias vivas, conforrne normas tecnicas estabelecidas ·pelo Comite
Estadual de fitoterapia;
XII] - Prornover campanhas educativas quanto ao uso ' racional de
remedios.junto aos meios de cornunicacao disponiveis, rede formal de educacao, Programa
de Saude da Familia, Prograrna de Agentes de Saude e outros;

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
GOVERNO MUNICIPAL

JA Tl PE.LA PAZ

GAPRE
XIV - estabelecer mecanismo de acompanhamento, controle e avaliacao
das acees de Assistencia Farmaceutica no iimbito municipal; e
'
XV
Fomentar pesquisa na area de farmacoeconomia e
farmacovigilancia, visando avaliar a relacao custo/ beneficio na utilizacao de insumos, e
eficacia dos medicamentos essenciais e seus efeitos adverses,

Paragrafo 9°
COMPETE AO
JNFORMA<;Ao, EDUCA<;Ao E COMUNICACAO:

DEPARTAMENTO

DE

I - Realizar levantamento de recursos humanos e materiais 'do IEC no
municipio;

II - Garantir a divulgacao permanents do horario e tipo de atendimento
dos services de saude;
·
Ill - Capacitar em IEC

os profissionais dos SfLOS;

IV - Produzir relatorios sobre o IEC municipal;

V - Garantir a reciclagem aos profissionais ligados ao departamento,
mantendo - os atualizados;
VJ - Planejar, coordenar, executar e avaliar acoes do IEC, de acordo com
as necessidades da populacao e em parceria com as diversas instituicoes do municipio;

VII - Participar das campanhas desencadeadas a nivel Municipal, Estadual
e Federal;

acoes do IEC;

Vlil - Planejar, elaborar, confeccionar e avaliar materiais educativos para
I

i�

IX - Constituir um banco de materiais de IEC;
,.

<

.

I
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GAP RE
X - Garantir meios para cornunicacao da saude;

XI - Reunir conteudos informativos c educativos sobre a<;<ies basicas de
·

saude com a utilizacao de tecnicas e comunicacao;

XIl - Estimular a pratica educativa, permitindo a real participacao da
comunidade;

-@)

XIlI - Transformar a realidade da saude atraves do redirecionamento de
habitos e atitudes, visando a melhoria da qualidade de vida; e
XIV - Viabilizar a educacao e informacao em saude como base de
conhecimento que habit item pessoas, familias e comunidades a terem atitudes positivas;
SE<;AOVII
DA SECRET ARIA DE TRABALHO E A<;AO SO�IAL

Arrigo 12° - A Secretaria Municipal do Trabalho e Ai;;ao Social, tern por
· finalidade fazer cumprir a politica Municipal de Assistencia social, estabelecida.e aprovada
pelo Conselho Municipal de Assistencia Social, em conformidade com o Inciso Il, Artigo
5° da Lei Federal, n." 8.742 de 07 de dezembro de 1.993 - LOAS. A assistencia basica sera
organizada da seguinte forma:

..

Departamento Tecnico;
Departamento de Apoio as Organizacoes; ·
Departamento de Acees de Protecao Social; e
Departamento de Emprego e Renda;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JA TI
GOVERNO MUNICIPAL
JATI PELA PAZ

GAPRE

Pariigrafo l" - COMPETE AO SECRETARIO(A) DE TRABALHO E

A�AO SOCIAL:

1 - Promover a Assistencia Social atraves de politicas que visern levar as
camadas menos fuvorecidas da populacao, atendimentos as necessidades hurnanas basicas;
·�

II - Desenvolver ayees no sentido de promover o bem estar do rnenor e o
desenvolvimento comunitario, englobando atividades relacionadas ao trabalho;
I

III - Promover e coordenar a� que visem a construcao de habitacoes
em melhores condicoes, para familias carentes;
N - Desenvolver politica assistencialista, sern, contudo, partir para uma
ayao na base do clientelismo ou paternalismo;

a

'

V - Propor medidas para uma a�o permanente ao com bate seca; e
I

VI - Incrementar as ares de oportunidades de ocupacao e melhoria de
renda para populacao mais carente.

Paragrafo 2° - COMPETE AO DEPART AMENTO TECNICO:
I - Assessorar a Secretaria tecnicamente a desenvolver suas funcoes em
conformidade com a politica Municipal de Assistencia Tecnico;
II - Implementar e executar as politicas de Assistencia Social do
Municipio atraves de seus Departamentos e Divisoes;
ill - Planejar a adequacao das visitas e atendimento ddmiciliar as
comunidades carentes, visando a aprovacao de projetos e verificacao a real nec6isidade dos
'
pedidos encarninhados para Secretaria do Trabalho e A�o Social;

.

.

IV - Elaborar tr�inamento aos_ di�e�sos setores subordinados

·------v1_s_1a _d_o_
1 _
o pnmoram_ento
a
profisstonal �OS funcionarios; e

_.

i Secretaria,

\ .z-> .

�
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GOVERNO MUNICIPAL
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I
V - Avaliar os trabalhos executados pelos Departamentos Iotados nesta
Secretaria, para elaboracso de um piano diretor, visando o melhor aproveitarnento dos
tecnicos.
'
I

Paragrafo 3° - COMPETE AO DEPARTAMENTO DE APOIO AS
ORGANIZACOES:
I - Implantar e desenvolver instrumento para efetivacao de uma gestao
colegiada jun to as equipes que fazer partem do departarnento e divisoes dessa Secretaria no
planejamento, execucao, acompanhamento e avaliacao de ayoes;
II - Opcracionalizar os prograrnas estaduais e nacionais que a Prefeitura
Municipal assegura sua participacao atraves de intencao, convenio e acordo com orgaos el
ou entidades competentes;
III - Promover o atendimento de organizacao e legalizacao de .associacdes
dentro de uma linha educativa, respeitando a autonomia dessas, como fomia do evitar
qualquer mecanismo de cooptacao por parte de entidades de qualquer natureza ou de
qualquer esfera governamental;
IV - Desenvolver trabalho de capacitacao junto as comunidades urbanas e
rurais do municipio atraves de treinamento, cursos, seminaries, outros, visando o
desenvolvimento da consciencia critica do Cidadao;

V - Articular-se com as organizacoes sooiais no ambito de sua jurisdicao,
promovendo o desenvolvimento e implementando as proposta de carater social;
VI - Receber e catalogar demandas comunitarias, prestando inforrnacao
sobre o seu encaminharnento, bem como trabalhar e orientar as liderancas sobre o processo
de legalizacao de suas entidades;
VII - Promover encontros e subsidiar, com orientacoes tecnicas, os
'!.;�·
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VIIl - Prestar apoio tecnico na execucao dos trabalhos desenvolvidos aos

Conselhos Municipais de Assistencia Social, Crianca e Adolescentes, Tutelar do Trabalho,
bem como nas atividades socios educativos, pedagogicas, artisticas, esportivas, .culturais,
etc.

Paragrafo.u" - COMPETE AO DEPARTAMENTO DE A<";OES E
PROTECAO SOCIAL:
I - Desenvolver em conformidade com o Plano Municipal de Assistencia
Social e as Leis Municipals do (CMAS) e do (CJ.vIDCA);

II - Desenvolver atividades socio-educativa, junto

as

criancas e

adolescentes, carentes, na faixa etaria de 7 a 17 anos, e ainda incentivar as aptidoes
artisticas e manifestacoes culturais tradicionais e atuais, numa op9<10 integrada com a
familia;
Ill - Propiciar atendimento a crianca de O a 6 anos e ainda e suas farnilias,
garantindo assistencia bio-psico-social..
IV - Propiciar atraves do reforco alimentar o desenvolvimento fisico e
mentais das criancas e adolescentes, incentivando-lhes as praticas esportivas e recreativas;

_,�

V - Incentivar atividades de iniciacao profissional e aprendizado de
oficios, estimulando a conscientizacao e o processo de cumprimento dos direitos.atribuidos
crianca e ao adolescente;

a

VI - Promover o acompanhamento pedagogico a crianca cujos
responsaveis estejam recebendo assistencia ou atendimento especial, com vistas a sua
integracao no mercado de trabalho, no grupo familiar e na comunidade;

VIJ - Proporcionar atendimento a populacao portadora de deficiencia
numa perspectiva de reabilitacao I habilitacao, integracao e prornocao, buscando viabil�
zar
sua participacao na familia na comunidade e no mercado de trabalho:

-.
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VID - Prestar assessoramcnto tecnico e quando devidamente formalizada,
conceder assistencia financeira as entidades filantropicas que trabalham no atendimento aos
segmcntos especiais no ambito municipal;

IX - Desenvolver junto a populacao idosa acoes que permitarn atender
suas necessidades individuais e coletivas com vistas a sua integracdo ao grupo
familiar
1
comunitaria, evitando a segregayao e estimuJando sun participacao social;
X- Prestar assistencia em carater omergencial as popula9oes atingidas por
calamidades e I ou quo se encontrarn temporariamente em estado de risco, de modo a
reintegra-los em seu contexto social;

XI - Acompanhar processar e encaminhar os requerimentos dos beneficios
de prestacao continuada ao INSS; e

'

XIl - Garantir as familias excluidas os beneficios sociais assegurados na
Lei Organica de Assistencia Social.

Paragrafo 5° - COMPETE AO DEPART AMENTO DE E�1PREGO E
RENDA:

I - Desenvolver programas, projetos e demais atividades relacionadas
linha de Ocupacao, Ernprego e Renda;

.•

I.I - Elaborar e implantar projetos de apoio
desenvolvimento do artesanato;

a

as entidades produtivas e ao

ill - Prestar assistencia tecnica e gerencial dos grupos produtivos
integrados no municipio, inclusive apoiando-os na expansao dos canais de cornercializacao;

IV - Proporcionar a qualificacao e I ou requalificacdo da mao de obra do
trabalhador, visando engajar os mesmo no mercado de trabalho;
V - lntennediar qualificar e reciclar trabalhadores autonomos para
prestacao de services dorniciliares.
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SE<;:AO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AIVIBIENTE

Artigo 13 - A SECRETARIA MVNICIPAL DE AGRlCULTURA E
MEIO AMBIENTE SERA ORGANIZADA DA SEGUlNTE FORMA:

\Depart.amen to de Assistencia a Agropecuaria; e

'

Departamento de Meio Ambiente.

Paragrafo 1°- COMPETE AO SECRETARIO D.E AGRICULTUR.A
E MEIO AMBIENTE:
I - Planejar e coordenar as ac;oes do Govemo Municipal na area agricola;
I

II- Promover o desenvolvimento das atividades agropecuarias, no ambito
municipal, dentro dos principios de modernizacao dos metodos de producao, pesquisa e
experimentacao;
-�

ill - Incentivar a adocao de praticas de fertilidades dos solos e de
conservacao de recursos renovaveis; e
IV -Apoiar a organizacao e comercializacao de produtos rurais.
COMPETE
Paragrafo 2°
ASSISTENCIA A AGROPECUARIA:

AO

DEPARTAMENTO

DE

·..

�
Jf)Jfi;c_
f

I - Promover a realizacao de programas de fomento a agricultura e a
t
do
pecuaria em � o Municipio;
.
----··
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II - Incentivar e orienta.r formacao de associacao I cooperativas, voltadas a
atividades economicas para engrandecimento da agropecuaria no Municipio;

Ill - Conceder apoio tecnico aos agricultores e criadores do Municipio,
inclusive podendo finnar convenios com 6rgaos estaduais e demais, visando o apoio aos
municipes; e
I

IV - Contribuir para o desenvolvimento agricola municipal, atraves do
aumento de producao e produt:ividade.

Paragrafo 3° - COMPETE AO DEPARTAM::ENTO DE MEIO
AMBlENTE:
I - Cuidar das questoes basicas relativas
implementando acoes especificas;

a protecao

do meio ambienre,

II - Respaldado em Leis Estaduais, fiscalizar o correto cumprimento desta,
evitando mais desgastes naturais;
ill - Elaborar projetos para a melhoria da qualidade do meio ambiente;

-J

IV - Fazer palestras educativas, visando a conscientizacao da populacao
local;
V - Adotar praticas para incrernentar a producso de peixes nos acudes

municipals, atraves de uma politica de distribuicao de alevinos;

1

VI - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na fonna da lei, as praticas que
em
risco
sua func;;ao ecologica, provoquem a extincao de especies ou submetam
coloquem
os animais a crueldade; e

Vll - Controlar a producao, comercializacao e o emprego de tecnicas
··�
m_e_o_d_o_
t _
s e substancias .q.ue tragam.ris�p-�ra a vida e o meio ambiente.
.
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SECAOIX
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Artigo 14 -A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
,
SERA ORGANIZADA DA SEGUINTE FORMA:

.x('
i.6

ID)
IV)

Departamento de Lirnpeza Publica;
Departamento de projetos e Arquitetura;
Departamento de Obras e Fiscalizacao; e
Departarnento de Estradas Municipais.
l

Pnr:lgrafo 1° - COMPETE AO SECRETARIO DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS:
I - Controlar a conservaeao, manutencao e recuperacao das instalacoes
prediais de uso da Prefeitura;
II - Dar orientacdo e exercer controle tecnico sobre a coleta e tratamento
·

de lixo;

ill - Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para construcao
e I ou manutencao de estradas vicinais;
IV - Manter a fiscalizacao na execucao de obras basicas, bem como
participar de comissoes para julgamento de concorrencias e outros instrurnentos legais, de
acordo com a determinacao superior, orientando, controlando e supervisionando as
atividades de planejamento fisico territorial do Municipio, elaborando proposta para a
melhoria de recursos hidricos do Municipio; e
. V -: Manter controle, na sua area de competencia, nas acoes que digam� .
.
.
respeito a energra, agua e esgoto,
..
r:
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PUBLICA:

Paragrafo 2° - COMPETE AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA

I - executar e ou supervisionar as atividades relativas a prestacao e
rnanurencao dos services de limpeza pubJica em todo o municipio;

II - Promover arborizaeao para a melhora de estetica urbana dos

logradouros publicos;

i

coleta e lixo;

ill - Coordenar e manter em perfeitas condicoes os frotas destinadas a

IV - fiscalizar e autorizar todos os services contratados para limpeza e
arborizacao do Municipio; e

V - Executar e I ou supervisionar as atividades relativas a prestacao e
manutencao dos services publicos locais, tais como: Limpeza publica, cerniterios, feiras
livres, iluminacao publica, pracas.jardins, outros.

Paragrafo 3° - COMPETE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E
FISCALIZA<;AO:
I Executar atividades concementes
publicas municipais e aos respectivos orcamentos;

a

elaboracao de projetos e obras

II - Manter sempre atualizada a pfanta cadastral do Municipio; ·
ID - acompanhar todos os projetos contratados, certificando-se que a
empresa contratada esta obedecendo todos os itens do contrato; e

N - Apresentar projetos visando
funcionamento dos predios municipais,

a

melhoria de estetico
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Paragrafo 4°- COMPETE AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
ERODAGENS:

...

-;,:;�

I - Executar atividades concernentes a construcao e conscrvacao de obras
publicas municipais;

Il - Conceder devida manutencao as instalacoes mecanicas e eletricas de

todos equipamentos pertencentes ao municipio, que estao instalados para prestacao de
services a comunidade;
III - Promover a execucao de trabalhos topograficos indispensaveis as
obras e services de responsabilidade da Prefeitura;

IV - Fisca)izar o zoneamento dos loteamentos e as obras e construcoes
de
acordo
com as normas vigentes no codigo de postura do municipio; e
particulares
V - Fiscalizar os services publicos ou de utilidade publica concedidas ou
permitida pela prefeitura,
I

SE(:AOX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
Artiga I 5 • A Secretaria de Planejamento, sera organizada da seguinte

fonna:
/·

,•

Departamento de Industria e Comercio;

Paragrafo
PLANEJAMENTO:
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Il - Os diretores e chefes de Departamentos das Secretarias, onde serao
indicados pelo Sr. Prefeito, e nomeados pelos respectivos Secretaries,

Paragr.afo Unico - Serao designados para o exercrcio de funcces
gratificadas, sempre que possivel, servidores publicos municipais. estaduais ou federais. Tai
determinacao sera valida de acordo com a capacitacao tecnica de cada servidor.
CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAJS

Artiga 23 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a cornplementar 1;1
Estrutura Administrativa prevista na presente Lei criando, atraves de decreto, outros cargos
de nivel hierarquicos inferior ao de secretario.

Artigo 24 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a procederno orcamento
da prefeitura aos reajustamentos que se fizerem necessaries em 'decorrencia desta Lei,
respeitados os elementos e as funcoes.

Artigo 25 - A Administracao Municipal apesar de subdividir-se em
secretarias, 6 um todo e, portanto, deve funcionar perfeitamente articulada entre os diversos
6rgaos em regime de mutua colaboracao,

Artigo 26 - a Prefeitura dara atencao especial ao treinamento dos seus
servidores, fazendo-os, na rnedida das disponibilidades financeiras do rnunicipio e das
conveniencias dos services, frequentar cursos e estagios especiais de treinamento e
aperfeicoamento, objetivando maximinizar os services prestados pela nova estrutura
administrativa.
)
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j

or9am,nj to
conj+to
·
I - Elaborar, em
com secretario de Financas o
anual,
compondo todas previsoes de receitas despesas;
j
!
I
Il- Ajudar na elaboracao do piano plurianual;
·

1
I

-t

•

ill - Pror�over o desebvolvimento
de atividades industriais e �omerciais
.•
I
,
.
em obediencia a politica tracada em am1bito municipal;
· .Y .; ..
:
I

IV - Executar convenios, acordos e ajustes com entidades a nive) regional,
estadual e nacional, quer publicas ou privadas, sobrc materia de sua cornpetencia; e
,

I

V - Planejar e coordenar as a9oes do Governo Municipal
industrias e Cornercio;

nds areas de
·

Paragrafo 2° - COMPETE AO D�PARTAMENTO DE lNDUSTIUA

E COMERCIO:

:

I - Promover a
-k,
em todo Municlpio:)"
/I

realiza�o
:

e
de programas de fomento a industria � comercio
i•
·

II - Promover: a arti6ula�o com os diferentes 6rgaos, ta.ntof ao ambito

..

governamental, como na iniciativa ptivada, visando o aproveitamento de i?centivos e
recursos para a economia do municipif; e
!
I

.

•'

;r .

!

ID - Conceder apoio (ecnico - tri?utario para os cornerciantes }ocais.

'SE<;AOXI
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SECRET.AR.Li DE INFRA-ESTRUTURA
SEJNFRA

j

r ..

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE JA TI
GOVERNO MUNICIPAL
JATIPELAPAZ

GAPRE
forma:

Artigo 16° - A Secretaria de Infra - Estrutura, sera organizada da seguinte

. I)

ESTRUTURA:

l

Departamento de Infra - Estrutura;

Paragrafo I" - COMPETE AO SECRETARlO DE INFRA -

I - Elaborar, em conjunto com secretario de Planejamento
anual, compondo todas previsfies de receitas e despesas;

01 Orcamento

II - Contribuir com a elaboracao do piano plurianual;
III - Promover o desenvolvimento de atividades de Infra- estrutura em
obediencia a politica tracada em ambito municipal;
IV - Executar convenios, acordos e ajustes com entidades a nivel regional,
estadual e nacional, quer publicas ou privadas, sobre materia de sua cornpetencia; e,

V - Planejar e coordenar as ac;oes do Governo Municipal nas areas de
Saneamento e Obras;

Pariigrafo 2° - COMPETE AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA:
I - Promover a realizacao de programas de fomento a Infra - estrutura em

todo Municipio;

II - Promover a articulacso
com os diferentes orgaos, tanto ao ambito�I
'y<>
governamental, como na iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivo�
(
I

recurses para a economia do municipio e Projetos do Plano Diretor;

.
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ill - Conceder apoio tecnico as obras de infra estrutura;

CAPlTULO III
DA IMPLANTA<;AO DJ\ ESTRUTURA ADM1NISTRATIVA DA PREFEITURA
Art 17 - A Estrutura Administrative prevista na presente Lei entrara em
funcionamento, gradativamente, a medida que os 6rgaos que a compoem forem sendo
implantados, segundo as conveniencias da Administracao e as disponibilidades de recursos.
Paragrafo unico - A irnplantacao dos 6rgaos far-se-a atraves das
seguintes medidas:
1- Elaboracao e aprovacao do Regimento Interno da Prefeitura;
II - Provimento das respectivas chefias;

ill - Dotacao dos 6rgaos dos elementos materiais e : humanos
indispensaveis ao seu funcionamento; e·
I

N - Instrucao das chefias com relacao
I

as

competencias que lhe

sao

deferidas pelo Regimento Intemo.
I

CAPITULOIV
DO REGIMENTO INTERNO DA PREFEITURA
Artigo 18 - Quando baixado o Regimento Intemo da Prefeitura de Jati,
lei
e providas as respectivas chefias, os orgaos da atual. Estrutura
nesta
previsto
�
Adminis.trativa, cujas funcoes correspondem as funcoes dos 6rgaos implantados, ficara;m o
automaticamente extmto.
.,,
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Artigo 19 - o Regimento Intemo da Prefeitura de Jati Ce, sera baixado por
Decreto do poder Executivo, n.o prazo de 60 (sessenta) dias, contando da vigencia desta
Lei.

CAPITULOV
DOS CARGOS E FUN<;::OES DE CHE.FIA
Artigo 20 - Ficarn criados os cargos de provimentos em: comissao
constantes dos anexos I, II, e III desta Lei, inclusive com os respectivos valores de
vencimentos e gratificacao mensal.

Artigo 21 - As funcoes ratificadas serao instituidas por decreto para
atender encargos e Chefia previsto no Regimento Intemo da Prefeitura de Jati Ce, para os
quais nao se tenha criado cargo.
Paragrafo 1 ° - A criacao de funs:ao gratificada dependent da existencia de
dotacao orcamentaria para atender as despesas.

�rJJ

Paragrafo 2° - As funcoes de gratificadas nao constituem situacao
pennanente, e sim vantagem transitoria pelo efetivo exercicio da chefia.

Artigo 22 - as nomeacoes para cargos de chefia e as designacoes para as
funcdes gratificadas obedecerao aos seguintes criterios;
I - Os Secretaries, Tesoureiro, Gestores de Fundos, o chefe de Gabinete,
os Diretores, as Diretorias de Assessorias ligadas diretamente ao Gabinete do Prefeito, sao
livre nomeacao do Prefeito; e

�
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