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LEI Nº 353/2020 - PMC 
 
 

Dispõe sobre a estrutura organizacional da 
Administração Direta do Município de 
Calçoene, estabelece as atribuições dos 
órgãos da administração direta e dá outras 
providências. 

 
 
JULIO CESAR BUSCARONS, Prefeito Municipal de Calçoene/Ap., no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte: 
LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - Esta Lei estabelece a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Município de 
Calçoene e as competências gerais das unidades que a compõem. 
Art. 2º - A Administração Municipal desenvolverá suas funções obedecendo a um processo 
permanente e contínuo de planejamento, que vise a promover o desenvolvimento econômico, 
social e cultural do Município de Calçoene/Ap. 
Art. 3º - A ação governamental será norteada a partir dos instrumentos de planejamento, 
elaborados sob a orientação e coordenação superior do Poder Executivo, assegurada a 
participação direta do cidadão e das associações representativas da sociedade. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
Art. 4º - A estrutura administrativa do Município de Calçoene fica constituída da seguinte forma: 
I – Gabinete do Prefeito; 
II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP; 
III - Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ; 
IV - Secretaria Municipal de Educação – SEMED/FUMDEB; 
V - Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA/FMS; 
VI – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SEMICOM 
VI - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social – SEMTAS/FMAS/FMDCA 
VII - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEMIDUR 
VIII - Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento – SEMAPA 
IX - Secretaria Municipal de Cultura – SEMCULT 
X - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer – SEMDEL 
XI - Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR 
XII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
 
§ 2º - Ficarão integrados tão somente para efeito de organização, os Conselhos Municipais 
criados em legislação específica. 
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CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
Seção I 

Do Gabinete do Prefeito 
Art. 5º - O Gabinete do Prefeito é órgão de assessoramento ao Prefeito, e tem por competência: 
I – a coordenação da política governamental do Município; 
II – a coordenação da representação política e social do Prefeito; 
III – a assistência ao Prefeito em suas relações político-administrativas com a população, 
organismos estaduais e federais, órgãos e entidades públicos e privados; 
IV – a assessoria ao Prefeito em suas relações com a Câmara Municipal de Vereadores; 
V – a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito; 
VI – a preparação e o encaminhamento do expediente a ser despachado pelo Prefeito; 
VII – a coordenação das atividades de imprensa, comunicação, relações públicas e divulgação 
das diretrizes, dos planos, programas e outros assuntos de interesse da Prefeitura; 
VIII – a organização e coordenação dos serviços de cerimonial; 
IX – a articulação e apoio administrativo direto ao Sistema de Controle Interno, bem como aos 
Conselhos vinculados ao Gabinete; 
X – a articulação permanente com os demais órgãos que compõem a estrutura administrativa; 
XI – o desempenho de outras competências afins. 
 
Parágrafo Único - O Gabinete do Prefeito compreende em sua estrutura as seguintes unidades: 
I – Vice-Prefeito; 
II – Chefia de Gabinete; 
III - Procuradoria do Município; 
IV - Controle Interno; 
V – Representação Externa; 
VI – Assessoria Técnica Executiva; 
VII – Assessoria Especial; e 
VIII – Núcleo Distrital. 
 

Subseção I 
Do Gabinete do Vice-Prefeito 

Art. 6º - O Gabinete do Vice-Prefeito é órgão diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo, 
tendo como finalidade auxiliar no trato aos assuntos políticos e administrativos e especificamente, 
representá-lo em seus impedimentos. 
 

Subseção II 
Chefia de Gabinete 

Art. 7º - A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão de assessoramento superior, dirigido pelo 
Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração, que tem como atribuições assessorar 
o prefeito e o vice prefeito, preparando-lhes a agenda de trabalho, cuidar dos assuntos de 
representação social, e do cerimonial, assisti-los, quando for o caso, na articulação política, velar 
pela boa imagem da administração sob o império da legalidade, promover a comunicação social, 
bem como a realização de atividades outras próprias de sua área de atuação, competindo-se 
especialmente: 
I – promover a integração das diversas unidades administrativas ou órgãos do Poder Executivo; 
II – coordenar a representação político-social do Prefeito; 
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III – assistir ao Chefe do Executivo nas suas relações com os munícipes, diretamente ou através 
da imprensa, prestando assessoramento técnico ao Chefe do Executivo por meio de assessoria 
de comunicação; 
IV – receber reclamações, denúncias, sugestões e elogios dos cidadãos sobre a administração 
municipal, bem como promover os encaminhamentos devidos, por meio da Ouvidoria Municipal. 
V – executar outras atividades regularmente ordenadas ou delegadas pelo Poder Executivo 
Municipal, em atendimento ao Interesse Público; 
 

Subseção III 
Da Procuradoria do Município 

Art. 8º - A Procuradoria do Município tem por finalidade exercer a advocacia geral do Município; 
prestar serviços de consultoria e assistência jurídica ao Prefeito e a titulares das repartições 
municipais; representar o Município judicial e extrajudicialmente; atuar em qualquer foro ou 
instância, em nome do município, nos feitos em que ele seja autor, réu, assistente ou oponente; 
efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; emitir pareceres singulares ou relatar pareceres 
coletivos; responder consultas sobre interpretações de textos legais de interesse do município; 
prestar assistência aos órgãos em assuntos de natureza jurídica; examinar anteprojetos de leis e 
outros atos normativos; estudar e minutar contratos, termos de compromisso, responsabilidade, 
convênios, escrituras e outros atos; elaborar informações em mandado de segurança; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo e executar tarefas afins. 
 
Art. 9º - Vinculado a Procuradoria Jurídica, a Assessoria Jurídica tem por finalidade a 
representação judicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do município, bem como a tarefa 
de emitir pareceres sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Chefe do Executivo e 
demais dirigentes dos órgãos ou entidades da administração pública municipal; elaboração de 
anteprojetos de lei, decretos, além de minutar ou rever, quando solicitado, editais de licitação, 
contratos, convênios, acordos e quaisquer documentos que envolvam matéria de ordem jurídica; 
promover a desapropriação, por via judicial ou amigável, de bens declarados de utilidade pública 
ou de interesse social; exercer atividades de defesa judicial e administrativa; promover a execução 
da dívida ativa do Município; representar o Município nas causas que este venha a figurar como 
autor, réu, assistente ou interveniente; assessorar técnica e operacionalmente na elaboração de 
projetos e atos administrativos oficiais expedidos pelo Poder Executivo; assessorar, preventiva e 
corretivamente, os demais órgãos e unidades quanto aos assuntos jurídicos e atos legais 
vigentes; o desempenho de outras competências afins. 
 

Subseção IV 
Controle Interno 

Art. 10 - A Unidade de Controle Interno do Município tem por finalidade atuação prévia, 
concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação e controle da ação 
governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, mediante fiscalização da 
organização, dos métodos e das medidas adotados pela Administração para salvaguardar os 
ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, 
metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, compreendendo: o controle 
exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, 
metas e orçamentos e a observância da legislação e das normas que orientam a atividade 
específica da unidade controlada; o controle pelas diversas unidades da estrutura organizacional, 
da observância da legislação e das normas gerais que regulam o exercício das atividades 
auxiliares; o controle patrimonial sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, 
efetuado pelos órgãos próprios; o controle orçamentário, contábil e financeiro sobre as receitas e 
aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de 
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Contabilidade e Finanças, em especial quanto ao exame: das transferências intergovernamentais; 
do lançamento e da respectiva cobrança de todos os tributos da competência local; da cobrança 
da dívida ativa e dos títulos executivos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá; das 
operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; o controle 
orçamentário, contábil e financeiro sobre as despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de 
Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, em especial quanto ao exame: da 
execução da folha de pagamento; da manutenção da frota de veículos e equipamentos; do 
controle e acompanhamento dos bens patrimoniais; dos procedimentos licitatórios e da execução 
dos contratos em vigor; dos limites dos gastos com pessoal e o seu respectivo acompanhamento; 
das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços 
públicos de saúde; da gestão dos regimes próprios de previdência; da legalidade e avaliação dos 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades do direito privado; o controle da gestão administrativa e de pessoal, incluídos os atos de 
admissão, bem como o atendimento do parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000; manifestando-se formalmente em especial quanto: à legalidade dos atos de 
admissão de pessoal por concurso, por processo seletivo público e mediante contratação por 
tempo determinado e outras atividades afins. 
 

Subseção V 
Representação Externa 

Art. 11 – A Representação Externa é órgão da administração direta subordinado ao Chefe do 
Poder Executivo, dirigido pelo Representante Municipal na Capital do Estado Amapá, com 
responsabilidade, prerrogativa e subsídio de Secretaria Municipal, tem como objetivo desenvolver 
todas as ações ligadas aos interesses do Município de Calçoene junto aos órgãos das esferas 
Federal, Estadual e Municipal. 
Parágrafo Único – A estrutura organizacional da Representação Externa, compreende: 
I – Representante Externo em Macapá; 
II – Assessoria Técnica. 
 

Subseção VI 
Da Assessoria Técnica 

Art. 12 - Compete à Assessoria Técnica, dentre outras, as seguintes atribuições: 
I - Estudar e pesquisar as fontes externas para definição e atualização da legislação municipal, em 
consonância com as alterações na legislação federal e estadual; 
II - Assessorar o Prefeito Municipal no cumprimento das decisões administrativas referentes aos 
requerimentos protocolizados no protocolo geral da Prefeitura Municipal; 
III - Assessorar o Prefeito Municipal quanto às questões legislativas, emitindo pareceres técnicos, 
bem como, nas relações parlamentares; 
IV - Assessorar o Prefeito Municipal no cumprimento das decisões legislativas; 
V - Assessorar os trabalhos no âmbito legislativo, examinando ou revendo a redação de minutas 
de Leis Ordinárias e Complementares, emitindo parecer; 
VI - Promover o entrosamento dos órgãos técnicos da administração para fins de execução de 
planos e programas de trabalho; 
VII - Assessorar tecnicamente os departamentos; 
VIII - Elaborar relatórios, projetos e planos de trabalho que lhe forem encaminhados pelo Prefeito 
Municipal; 
IX - Assessorar o Prefeito para contatos com os demais poderes e autoridades municipais, 
estaduais e federais; 
X - Executar outros serviços técnicos que forem determinados pelo Prefeito. 
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XI - Assessorar nas respostas de requerimentos e indicações da Câmara Municipal, mantendo o 
Prefeito Municipal devidamente informado a respeito; 
XII - Executar os trabalhos de assessoria, examinando ou revendo a redação de minutas de Lei, 
Decreto, Portarias e atos administrativos internos; 
VI - Executar outros serviços que forem determinados pelo Prefeito. 
 

Subseção VII 
Assessoria Especial 

Art. 13 - Compete a Assessoria Especial de Gabinete: 
I - Promover o planejamento dos programas de governo, notadamente em relação a diretrizes 
traçadas pelo executivo, cooperando com as Secretarias Municipais; 
II - Assessoramento ao Prefeito, em suas funções políticas e sociais; 
III - Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, no 
âmbito de sua área de atuação. 
 

Subseção VIII 
Núcleo Distrital 

Art. 14 - Compete ao Núcleo Distrital: 
I – Assessorar tecnicamente os distritos; 
II – Estabelecer comunicação eficaz entre a Prefeitura e os distritos sobre suas demandas; 
III – Fiscalizar as ações desenvolvidas nos distritos; 
IV - O Núcleo Distrital coordena os distritos que são territórios em que se subdividem os 
municípios onde se exerce uma autoridade administrativa, judicial, fiscal, policial ou sanitária, na 
sua área e podem se subdividir em bairros e possuir outros povoamentos. Os distritos são 
submetidos ao poder da prefeitura municipal, sendo esta responsável por direcionar investimentos 
para o bem-estar da população. 
V - O Núcleo Distrital é responsável por filtrar e direcionar os investimentos para de forma eficaz 
em cada um dos distritos pertencentes ao Município de Calçoene/Ap. 
 

Seção II 
Da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Art. 15 - A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento é o órgão da Prefeitura que tem 
por competência: 
I – a programação, a supervisão e o controle das atividades de administração geral da Prefeitura; 
II – a execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação, aos direitos e 
deveres, aos registros e controles funcionais, ao controle de frequência, à elaboração da folha de 
pagamento e aos demais assuntos relativos à administração de pessoal; 
III – a organização e a coordenação de programas de capacitação de pessoal; 
IV – a promoção dos serviços de inspeção de saúde dos servidores para efeitos de nomeação, 
licença, aposentadoria e outros fins legais, bem como a divulgação de técnicas e métodos de 
segurança e medicina do trabalho no ambiente dos serviços; 
V – a coordenação e o controle dos serviços inerentes à portaria, reprodução de papéis e 
documentos, segurança, limpeza, zeladoria, copa, telefonia, recepção e demais serviços 
auxiliares; 
VI – a elaboração de normas, portarias, atos, ordens de serviço e a promoção de atividades 
relativas a recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos 
processos e documentos em geral que tramitam na Prefeitura; 
VII – a recuperação de documentos, arquivamento e divulgação de informações de interesse 
público e da administração municipal; 
VIII – prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento integrado, organização, 
coordenação, controle e avaliação global das atividades desenvolvidas pela Prefeitura; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
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IX – a elaboração de pesquisa, estudos de viabilidade e projetos de desenvolvimento 
socioeconômico de iniciativa do governo municipal; 
X – fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas e operações de 
financiamento de projetos, programas e ações públicas; 
XI – a elaboração e o fomento da execução do plano de ação governamental, em coordenação 
com os demais órgãos da Prefeitura; 
XII – propor e difundir modelos, sugerir normas, coordenar, acompanhar e supervisionar ações 
voltadas para modernização da administração pública municipal; 
XIII – exercer, na área de gestão pública, funções de assessoramento, planejamento, 
coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação de ferramentas de 
metodologias de gestão; 
XIV – a articulação com a União e o Estado, no âmbito dos respectivos órgãos de planejamento, 
no sentido de compatibilizar decisões estratégicas do Município; 
XV – incentivar a implantação de novos empreendimentos, objetivando a expansão da capacidade 
de absorção da mão de obra local; 
XVI – promover, organizar e fomentar todas as atividades industriais, comerciais e de serviços do 
Município; 
XVII – atrair novos investimentos industriais, através da criação e manutenção de distritos; 
XVIII – estabelecer políticas públicas de desburocratização para o licenciamento de atividades 
industriais e comerciais a serem instaladas no Município, assim como a criação e 
acompanhamento de linhas de crédito endereçadas ao financiamento de novos investimentos; 
XIX – analisar os tipos de produtos produzidos e comercializados pelo comércio local, fomentando 
a criação de uma linha produtiva que impeça a evasão de riquezas; 
XX – promover e participar de exposições, feiras, seminários, cursos e congressos, relacionados à 
indústria e ao comércio; 
XXI – buscar recursos dos orçamentos estadual e federal, assim como em instituições de crédito, 
públicas ou privadas, para investimentos na área industrial do Município; 
XXII – desenvolver regime de colaboração e parceria entre o Poder Público Municipal e as 
entidades empresariais do Município; 
XXIII – exercer outras competências correlatas. 
 

Seção III 
Da Secretaria Municipal de Fazenda 

Art. 16 - A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão da Prefeitura que tem por competência: 
I – a proposição de normas e atividades referentes à padronização, aquisição, recebimento, 
conferência, armazenamento, distribuição e controle de material; 
II – o processamento de licitações para efetivar a compra de materiais e a contratação de obras e 
serviços, leilões, licenciamento e seguro de veículos, nos termos da legislação federal; 
III – padronização, aquisição, guarda distribuição e controle dos materiais permanentes e de 
consumo; 
IV – o tombamento, o registro, o inventário, a proteção e a conservação dos bens móveis e 
imóveis do Município; 
V – a proposição das políticas tributária e financeira de competência do Município; 
VI – organizar, inscrever e manter atualizado o cadastro dos imóveis localizados na zona urbana 
do Município, para fins de tributação, na forma da legislação vigente, inclusive os que gozam de 
imunidade ou isenção; 
VII – cadastrar os contribuintes do proposto sobre parecer de qualquer natureza e demais tributos 
de competência do Município;  
VIII – proceder levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, necessário à 
revisão e atualização dos cadastros existentes; 
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IX – proceder o registro, o acompanhamento e o controle contábil da administração orçamentária, 
financeira e patrimonial; 
X – fazer a inscrição, o controle e a cobrança amigável da dívida ativa do Município; 
XI – coletar elementos, junto aos cartórios de notas, registros de imóveis e outras fontes, 
referentes às transações imobiliárias, com o objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis 
cadastrados; 
XII – proceder à emissão dos conhecimentos relativos à cobrança dos tributos de sua 
competência, bem como registrar os créditos; 
XIII – proceder a diligências fiscais nos casos de inclusões, isenções, imunidades, arbitramento, 
revisões e outros casos que requeiram verificações ou investigações externas ou internas; 
XIV – autuar os infratores da legislação tributária no âmbito de sua competência; 
XV – informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, bem 
como para o fornecimento de certidões; 
XVI – licenciar e controlar o comércio transitório, a origem dos produtos estrangeiros 
comercializados no Município, fiscalizando o cumprimento das disposições de natureza legal, no 
que diz respeito a sua área de competência; 
XVII – estudar a legislação tributária federal e estadual, bem como seus possíveis reflexos e 
aplicação no âmbito municipal, propondo alterações que proporcionem ao Município permanente 
atualização no campo tributário; 
XVIII – efetuar o acompanhamento, a fiscalização e a preparação das prestações de contas de 
recursos transferidos de outras esferas de Governo para o Município; 
XIX – fazer a fiscalização e a tomada de contas dos órgãos de administração centralizada 
encarregados de movimentação de dinheiro e valores; 
XX – proceder o recebimento, o pagamento, a guarda a movimentação e a fiscalização de 
dinheiro e outros valores; 
XXI – julgar, em primeira instância, as reclamações contra o lançamento de tributos; 
XXII – organizar e manter atualizados os cadastros dos contribuintes sujeitos aos tributos 
municipais; 
XXIII – promover a emissão dos conhecimentos relativos à cobrança dos tributos de sua 
competência, bem como registrar os créditos; 
XXIV – coletar elementos junto às entidades de classe, Junta Comercial e outras fontes referentes 
ao exercício de atividades passíveis de tributação municipal, com a finalidade de controle e 
atualização dos cadastros; 
XXV – ouvida da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEMIDUR, 
quanto ao zoneamento de uso, fornecer, quando for o caso, Alvará de Licença para Localização 
ou Exercício de Atividades; 
XXVI – elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, as propostas 
orçamentárias anuais, as diretrizes orçamentárias e plurianuais e o acompanhamento de sua 
execução, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 
XXVII - coordenar os serviços contábeis, promovendo análises gerenciais, comparando as 
despesas e receitas municipais;  
XXVIII - preparar e acompanhar mensalmente a execução orçamentária, informando aos gestores 
da evolução da despesa e receita, através de relatórios comparativos em relação planejamento;  
XXIX - realizar conferências aos registros contábeis; 
XXX - controlar a execução do orçamento em todas as suas fases, promovendo o empenho prévio 
das despesas; 
XXXI - realizar levantamentos e organizar balanços e balancete patrimoniais e financeiros; 
XXXII - promover treinamentos periódicos dos servidores das secretarias e departamentos no 
cumprimento de normas e leis Federais, Estaduais e Municipais; 
XXXIII – desenvolver estudos e estabelecer normas, objetivando o progressivo aperfeiçoamento 
dos processos e padrões orçamentários; 
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XXXIV - incorporar as inovações tecnológicas em equipamentos, programas e serviços, de forma 
a acompanhar a evolução da informática; administrar os bancos de dados acesso à Internet, 
instalados nos servidores, facilitando o acesso às informações e preservando sua integralidade e 
segurança. 
XXXV – desempenhar outras competências afins. 
 

Seção IV 
Da Secretaria Municipal de Educação 

Art. 16 - A Secretaria Municipal de Educação é o órgão da Prefeitura que tem por competência: 
I – a proposição, a organização, manutenção e desenvolvimento da política educacional do 
Município, integrando-a aos planos e programas educacionais da União e do Estado; 
II – a instalação, a manutenção e a administração das unidades de ensino a cargo do Município, 
assim como a orientação técnico-pedagógica. 
III – a fixação de normas para a organização escolar, didática e disciplinar das unidades de 
ensino, de acordo com a legislação em vigor; 
IV – a administração da assistência ao educando no que respeita a alimentação escolar, material 
didático, transporte e outros aspectos, em articulação com entidades federais e estaduais 
competentes; 
V – o desenvolvimento de programas de orientação pedagógica e de aperfeiçoamento de 
professores, auxiliares de ensino e demais servidores relacionados à área, visando ao 
aprimoramento da qualidade do ensino; 
VI – efetuar o estudo e a implementação de programas voltados ao desenvolvimento cultural dos 
alunos, mediante a inclusão de disciplinas relacionadas às artes, à música, e aos usos e costumes 
dos diferentes grupos étnicos brasileiros; 
VII – exercer ação redistributiva em relação às escolas municipais; 
VIII – baixar normas complementares para o sistema municipal de ensino; 
IX – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema municipal de ensino; 
X – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até 05 (cinco) anos, e 
com prioridade o ensino fundamental, observando o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394-1996); 
XI – matricular todos os educandos a partir de 06 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 
XII – ofertar a educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades; 
XIII – integrar os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de 
avaliação do rendimento escolar; 
XIV – estabelecer mecanismos para progressão da sua rede pública do ensino fundamental; 
XV – estabelecer mecanismos para avaliar a qualidade do processo educativo desenvolvido pelas 
escolas públicas municipais e da iniciativa privada; 
XVI – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
XVII – zelar pela observância da legislação referente à educação e pelo cumprimento das 
decisões do Conselho Municipal de Educação nas instituições sob sua responsabilidade; 
XVIII – aprovar regimentos e planos de estudos das instituições de ensino sob sua 
responsabilidade; 
XIX – submeter à apreciação do Conselho Municipal de Educação os planos elaborados; 
XX – implantar a política municipal de bibliotecas e arquivos, mediante o recolhimento e 
catalogação de documentos, objetos de arte, música, folclore, artesanato, e outros de significado 
histórico local, recebidos pela administração municipal, bem como estabelecer normas, gerir, 
conservar e organizar arquivos públicos municipais, de modo a facilitar o acesso ao público 
interessado; 
XXI – articular-se com entidades públicas ou privadas, visando a aprimorar os recursos técnicos e 
operacionais; 
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XXII – organizar e definir parâmetros para elaboração dos planos, regimento e calendário escolar, 
históricos, boletins, projetos pedagógicos, estrutura curricular e outros documentos pertinentes; 
XXIII – definir as diretrizes para formulação das políticas públicas de ensino municipal; definir 
metas de trabalho; propor estudos e levantamentos relativos ao sistema de ensino; 
 

Seção IV 
Da Secretaria Municipal de Saúde 

Art. 17 - A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão da Prefeitura que tem por competência: 
I – planejar, organizar, gerir, executar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de 
saúde; 
II – participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada 
do Sistema Único de Saúde – SUS, em articulação com sua direção estadual; 
III – a execução de programas de ação preventiva, de educação sanitária e de vacinação 
permanente, em coordenação com as esferas estaduais e federais; 
IV – o desenvolvimento e a execução de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de 
alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador; 
V – a orientação do comportamento de grupos específicos em face de problemas de saúde, 
higiene, condições sanitárias e outros; 
VI – a fiscalização do cumprimento das posturas municipais referentes ao poder de polícia 
aplicado à higiene pública e ao saneamento; 
VII – colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a 
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para 
controlá-las; 
VIII – celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, 
bem como controlar e avaliar sua execução; 
IX – controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 
X – normatizar, complementarmente, as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de 
atuação. 
XI – desempenhar outras competências afins. 
 

Seção V 
Da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio 

Art. 18 - A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio é o órgão da Prefeitura que tem por 
competência: 
I - Realização de intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e 
privadas, relativos aos assuntos atinentes à área econômica, social e política; 
II - Promoção do desenvolvimento da indústria, comércio e serviços do Município; 
III - Implementação de ações visando o desenvolvimento das áreas industriais existentes ou as 
que por ventura forem criadas no Município; 
IV - Incentivo às micro e pequenas empresas, através de leis e ações governamentais; 
V - Avaliação da satisfação dos munícipes, através de pesquisas; 
VI - Ser um elo de ligação do empresariado com o poder público; e 
VII - Promoção de ações para geração de emprego e renda. 
 
 

Seção VI 
Da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social 

Art. 19 - A Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social é o órgão da Prefeitura que tem por 
competência: 
I – desenvolver as atividades relacionadas ao planejamento e implementação da Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, no âmbito do Município; 
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II – motivar a participação da população em soluções de caráter cooperativo, mediante o uso de 
processos autoconstrutivos e outros que facilitem o acesso à habitação de interesse social; 
III – formular e executar a política municipal de assistência social, conjugando esforços dos 
setores governamental e não governamental, visando proteção à maternidade, à infância, à 
adolescência, à velhice e às pessoas portadoras de necessidades especiais; 
IV – formular e implementar a política de promoção, atendimento, proteção, amparo, defesa e 
garantia dos direitos da criança e adolescente, em parceria com organizações governamentais e 
não governamentais, observada a legislação pertinente; 
V – desenvolver planos, programas e projetos, destinados à promoção humana e visando à 
inclusão social; 
VI – manter atividades de pesquisa da realidade social, desenvolvendo e capacitando recursos 
humanos, orientando-os à prestação de serviços técnicos na área social; 
VII – promover o fortalecimento das relações familiares no âmbito da sociedade; 
VIII – formular e executar políticas de apoio aos idosos e às minorias; 
IX – a ação junto a grupos sociais, visando sua organização e desenvolvimento de objetivos e de 
melhoria das condições de vida; 
X – a negociação de convênios com órgãos públicos federais e estaduais para implementar 
programas e ações voltadas para a assistência social; 
XI – a prestação de apoio aos portadores de necessidades especiais, mobilizando a colaboração 
comunitária; 
XII – atender, de acordo com as previsões orçamentárias e financeiras, a população carente, 
através dos programas de assistência social; 
XIII – promover o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população 
carente; 
XIV – desenvolver programas de atendimento à família, jovens, dependentes químicos e demais 
segmentos necessitados; 
XV – criar e manter atualizado cadastro das famílias em situação de maior vulnerabilidade social e 
riscos residentes no Município; 
XVI – prestar assessoramento às organizações não governamentais e comunitárias quanto às 
questões sociais; 
XVII – executar serviços de orientação, acompanhamento e avaliação das famílias beneficiadas 
por programas de transferência de renda, instituídos por leis específicas da União, do Estado e do 
Município e/ou resoluções emanadas dos respectivos Conselhos; 
XVIII – manter atividades de pesquisa da realidade social, desenvolvendo e capacitando recursos 
humanos, orientando-os à prestação de serviços técnicos na área da habitação; 
XIX – a ação junto a grupos sociais, visando sua organização e desenvolvimento de objetivos e de 
melhoria das condições de vida; 
XX – a negociação de convênios com órgãos públicos federais e estaduais para implementar 
programas e ações voltados à política municipal de habitação; 
XXI – atender, de acordo com as previsões orçamentárias e financeiras, a população carente, 
através dos programas de habitação; 
XXII – selecionar os atendimentos prioritários em termos de habitação popular, conforme 
estabelecer a legislação específica; 
XXIII – administrar, fiscalizar e controlar os programas de habitação popular, conforme 
estabelecer a legislação, regulamentos e normas específicas; 
XXIV – o desempenho de outras competências afins. 
 

Seção VII  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Art. 20 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento é o órgão da Prefeitura que 
tem por competência: 
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I – a elaboração de estudos, diagnósticos e pesquisas de natureza urbanística, necessários ao 
processo de planejamento físico e territorial do Município; 
II – a colaboração, e avaliação para a atualização dos planos municipais que visem ordenar a 
ocupação, o uso ou a regularização do solo; 
III – o estudo e a elaboração de normas urbanísticas para o Município, especialmente a referente 
a desenho urbano, zoneamento, obras, edificações e posturas; 
IV – a fiscalização, visando o cumprimento das normas referentes ao uso do solo, zoneamento, 
loteamentos, meio ambiente, nos termos do que lhe for deferido, de construções particulares e de 
órgãos públicos estaduais e federais; 
V – o exame e a aprovação dos pedidos de licenciamento para construções e loteamentos 
urbanos, conforme as normas municipais em vigor; 
VI – a execução de atividades concernentes a construção, manutenção e conservação de obras 
públicas municipais e instalações para prestação de serviços à comunidade; 
VII – a construção, pavimentação, manutenção e conservação de estradas, caminhos municipais 
e vias urbanas; 
VIII – a execução de trabalhos topográficos e de desenhos indispensáveis às obras e aos serviços 
a cargo da Secretaria; 
IX – o planejamento, a organização, o controle e a fiscalização dos serviços de varrição, limpeza 
de vias e logradouros públicos, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 
X – o planejamento, a construção, a conservação e manutenção de parques, praças e jardins 
públicos; 
XI – a execução, orientação e estabelecimento de normas com vistas à política de transportes 
administrativos do Município; 
XII – a manutenção dos serviços de iluminação pública; 
XIII – a manutenção dos serviços da rede de água municipal; 
XIV – a autorização, a fiscalização, a regulamentação e o controle dos transportes públicos 
coletivos, bem como de outros serviços públicos ou de utilidade pública concedidos ou permitidos; 
XV – a administração dos serviços de máquinas e equipamentos da Prefeitura, incluindo a guarda, 
o abastecimento, a manutenção e o controle dos veículos, equipamentos e máquinas da frota 
municipal; 
XVI – a execução dos serviços de carpintaria, pintura, marcenaria, eletricidade e de serviços de 
reparos para os demais órgãos da Prefeitura; 
XVII – examinar e aprovar os projetos de urbanização de áreas pertencentes a particulares e 
fiscalizar a execução de arruamentos aprovados; 
XVIII – examinar e aprovar os projetos de construções particulares, bem como inspecionar e 
vistoriar edificações; 
XIX – elaborar ou contratar os projetos de execução de rede de iluminação, obras viárias e 
prédios públicos, segundo as diretrizes do planejamento geral do Município; 
XX – executar ou fiscalizar a implantação e manutenção da rede de iluminação de logradouros 
públicos municipais, monumentos e próprios municipais; 
XXI – executar ou fiscalizar a construção e conservação das estradas do Município, bem como 
manter a infraestrutura industrial de apoio aos seus trabalhos; 
XXIII - prestar assistência na área de administração e promover a organização, execução, 
acompanhamento e controle das atividades-meio da Secretaria, compreendendo os serviços de 
elaboração de normas e procedimentos administrativos; construção e conservação de obras 
públicas municipais, assim como dos próprios da municipalidade; pavimentação de ruas e 
abertura novas artérias e logradouros públicos; construção e conservação de estradas e caminhos 
municipais, integrantes do sistema viário do Município; construção de pontes, pontilhões, bueiros 
e sistema de drenagem, garantindo a conservação das estradas municipais; execução e 
conservação de obras de saneamento básico e drenagem urbana; administração do parque 
rodoviário municipal e veículos automotores, execução dos serviços de manutenção, 
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conservação, conserto e recuperação, abastecimento, lavagem e lubrificações e demais controles 
inerentes ao departamento; a execução de competências correlatas. 
XXIV - elaborar estudos, diagnósticos e pesquisa de natureza urbanística, necessários ao 
planejamento físico e territorial do Município; a elaboração, acompanhamento, controle, avaliação 
e atualização de planos municipais e de outros planos que visem a ordenar a ocupação, o uso ou 
a regularização do solo urbano; a organização e a atualização do cadastro técnico do Município; o 
estudo e a elaboração de normas urbanísticas para o Município, especialmente as referentes a 
desenho urbano, zoneamento, obras, edificações; o exame e a aprovação dos pedidos de 
licenciamento para construções e loteamentos, conforme as normas municipais em vigor; a 
proposição de normas e diretrizes referentes à estrutura viária do Município; a elaboração de 
projetos de obras públicas e os respectivos orçamentos, programação e acompanhamento de sua 
execução; a execução de trabalhos topográficos para obras e serviços a cargo da Prefeitura; o 
acompanhamento, o controle e a fiscalização das obras públicas contratadas a terceiros pelo 
Município; o desempenho de outras competências afins. 
XXV - coordenar atividades do almoxarifado existente na da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Desenvolvimento tendo como dever: dirigir e coordenar as atividades de controle dos materiais 
estocados no Almoxarifado da Secretaria, zelando pelo bom acondicionamento desses produtos e 
materiais e pela observância das normas de controle e registro das saídas e entradas dos bens e 
produtos no estoque; elaborar planilhas informativas dos quantitativos e qualitativos dos bens sob 
sua responsabilidade; confeccionar mapas e demonstrativos que retratem o estoque físico 
disponível no almoxarifado; receber materiais diretamente do fornecedor mediante orientação do 
órgão de compras do Município; distribuir materiais diversos mediante solicitação expressa do 
responsável pelo órgão que adquiriu o bem ou produto; responsabilizar-se diretamente, pela 
guarda e destinação dos materiais em estoque no almoxarifado, realizar outras tarefas afins. 
XXVI – o desempenho de outras competências afins. 
 

Seção VIII 
Da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento 

Art. 21 - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento é o órgão da Prefeitura que 
tem por competência: 
I – planejar, formular e executar as políticas de desenvolvimento do meio rural de forma 
sustentável; 
II – promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à obtenção de 
recursos para projetos e ações de melhoria das condições de vida das populações do meio rural, 
com especial direcionamento para o desenvolvimento da agricultura familiar e a integração 
agroindustrial apropriada; 
III – orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário no 
âmbito do Município; 
IV – promover a realização de atividades relacionadas com o desenvolvimento agropecuário e 
comercial do Município; 
V – delimitar e implantar áreas destinadas à exploração hortifrutigranjeira, agropecuária e 
comercial de produtos, sem descaracterizar ou alterar o meio ambiente; 
VI – coordenar as atividades relativas à orientação da produção primária; 
VII – promover intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e privadas 
relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário; 
VIII – promover, organizar e fomentar todas as atividades relativas à produção primária e do 
abastecimento público, bem como as atividades vinculadas às empresas de prestação de 
serviços; 
IX – propor e discutir, com entidades prestadoras de serviços, políticas municipais de eficácia e 
qualificação para o setor; 
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X – buscar recursos dos orçamentos estadual e federal, assim como em instituições de crédito, 
públicas ou privadas, para investimentos na área de produção do Município; 
XI – fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de 
competência; 
XII - formular, implementação, execução, avaliação e fiscalização dos programas agropecuário e 
pecuário, projetos e demais ações relativas à produção e abastecimento; estimulação e fomento 
das atividades da produção rural; promoção e difusão técnica das atividades da agricultura, da 
pecuária, abastecimento, de hortifrutigranjeiros e pesca; promoção da defesa e inspeção de 
produtos de origem animal, vegetal e mineral no âmbito das competências municipais; supervisão 
aos controles de vacinação da febre aftosa e da brucelose e zoonoses; incentivo à implantação de 
hortas comunitárias, oferecendo orientação e acompanhamento técnico, preconizando a qualidade 
e a produtividade; organização de feiras e exposições de produtos agropecuários; incentivo à 
implantação de alternativas de renda para as pequenas e médias propriedades rurais, através do 
reflorestamento, piscicultura, apicultura, horticultura, fruticultura, entre outras; incentivo à 
organização dos agricultores em associações ou grupos, bem como a pesquisa e a extensão 
rural; execução de outras competências afins. 
XIII - desenvolver atividades e serviços de inspeção sanitária dos produtos de origem animal, 
vinculados a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, tais como: leite e 
derivados e todos os demais produtos de origem animal de qualquer forma transportado, 
comercializado para os fins de consumo ou não, no âmbito do município; encaminhar e 
supervisionar o registro de estabelecimentos e de produtos no Serviço de Inspeção Municipal; 
dirigir e coordenar os trabalhos relativos a inspeção sanitária dos produtos de origem animal, 
zelando para que o setor atinja suas finalidades legais; atuar na condição de autoridade municipal 
chefiando e orientando a equipe de servidores encarregados da inspeção dos matadouros, 
estabelecimentos industriais e comerciais de carnes os atos pertinentes ao comando da inspeção 
sanitária dos produtos de origem animal e desempenhar outras tarefas afins determinadas pelo 
Prefeito Municipal. 
XIV – coordenar os serviços das equipes de limpeza e manutenção e embelezamento das vias 
públicas, praças, demais áreas públicas, entorno de prédios públicos, localizados no perímetro 
urbano do Município; supervisão dos serviços de manutenção sistema de saneamento, limpeza de 
bueiros, prover as equipes com os materiais equipamentos e ferramentas necessárias a execução 
dos serviços, providenciar o transporte da equipe até os locais de serviço, elaborar os pedidos de 
aquisição dos materiais, planejar e supervisionar os serviços realizados pelas equipes trabalhos, 
elaborar relatórios dos serviços executados, manter atualizadas as planilhas de controle dos 
serviços, informar expressamente ao titular do órgão a realização de serviços extraordinários, 
realizar outras tarefas  afins determinadas pelo seu superior hierárquico. 
XV - organizar e manutenção dos serviços relativos a: a programação, informação e execução dos 
serviços de limpeza pública e remoção de entulhos em vias e logradouros públicos; execução dos 
serviços de iluminação pública nas vias, praças e logradouros públicos; a manutenção de praças, 
parques e jardins, a administração e a implantação do plano de sinalização e trânsito, em 
articulação com os órgãos municipais, estaduais, federais e afins; execução de competências 
correlatas. 
XVI – o desempenho de outras competências afins. 
 

Seção IX 
Da Secretaria Municipal de Cultura 

Art. 22 - A Secretaria Municipal de Cultura é o órgão da Prefeitura que tem por competência: 
I -  promoção do desenvolvimento da Cultura, bem como a conservação do patrimônio histórico e 
artístico do Município. Além do estímulo à produção e difusão cultural, assim como a preservação 
das manifestações culturais para a população. 
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II - criar e dar manutenção de bibliotecas, centros culturais, museus, teatros, arquivos históricos e 
demais instalações e instituições de caráter cultural. Promove cursos, seminários, festivais, 
encontros e demais eventos de natureza cultural que já integram o calendário da Capital. A 
administração do acervo e equipamentos culturais e a execução da Lei de Incentivo à Cultura 
também são atribuições da Pasta. 
III – planejar e coordenar programas, projetos e atividades que visem ao desenvolvimento cultural; 
IV – dirigir a execução de projetos, programas e atividades de ação cultural do Município; 
V – planejar e coordenar as atividades de casas de espetáculos, museus, bibliotecas, arquivos, 
centros culturais e outras atividades culturais de responsabilidade do Município; 
VI – promover, conjuntamente com órgãos municipais ou regionais, manifestações culturais 
organizadas pelas etnias locais ou de interesse destas; 
VII – o desempenho de outras competências afins. 
 

Seção X 
Da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer 

Art. 23 - A Secretaria Municipal de Desporto e Lazer é o órgão da Prefeitura que tem por 
competência: 
I – planejar e coordenar programas e planos de esportes, recreação e lazer dirigidos às várias 
faixas etárias;  
II – programar eventos desportivos de caráter popular;  
III – desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas e de lazer do Município, 
estimulando o hábito de esporte nas comunidades;  
IV – desempenhar outras competências afins. 
 

Seção XI 
Da Secretaria Municipal de Turismo 

Art. 24 - A Secretaria Municipal de Turismo é o órgão da Prefeitura que tem por competência: 
I – organizar e difundir programas anuais de festas e diversões públicas que tenham interesse 
turístico; 
II – analisar e propor políticas de ação visando a valorizar os aspectos de interesse turístico do 
Município; 
III – organizar e difundir informações úteis sobre o Município, para a população e visitantes; 
IV – apoiar e manter articulação com o empresariado e entidades locais para a promoção de 
feiras, congressos e eventos no Município;  
V – manter serviços de informações turísticas no Município e fora dele; 
VI– estudar e propor planos de estímulo ao desenvolvimento de atividades de interesse turístico; 
VII – desempenhar outras competências afins. 
 

Seção XII 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Art. 25 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão da Prefeitura que tem por 
competência: 
I - executar direta e indiretamente a política ambiental do Município; 
II - coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de preservação e 
repercussão ambiental; 
III - estudar, definir e expedir normas técnicas legais e procedimentos, visando a proteção 
ambiental do Município; 
IV - identificar, implantar e administrar unidades de conservação e outras áreas protegidas, 
visando a conservação de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e 
outros bens de interesses ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas, 
obedecendo à legislação estadual e federal existentes; 
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V - estabelecer diretrizes específicas para a preservação e recuperação de mananciais e 
participar da elaboração de planos de ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias 
hidrográficas; 
VI - assessorar a Administração Pública Municipal na elaboração e revisão do planejamento local, 
quanto a aspectos ambientais, controle da poluição, expansão urbana e propostas para a criação 
de novas unidades de conservação e de outras áreas protegidas; 
VII - participar do zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação do solo; 
VIII - aprovar e fiscalizar a implantação de regiões, setores e instalações para fins industriais e 
parcelamentos de qualquer natureza, bem como quaisquer atividades que utilizem recursos 
naturais renováveis e não renováveis; 
IX - autorizar, de acordo com a legislação vigente, o corte e a exploração racional ou quaisquer 
outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada; 
X - exercer a vigilância municipal e o poder de polícia; 
XI - promover, em conjunto com os demais Órgãos competentes, o controle da utilização, 
armazenamento e transporte de produtos perigosos; 
XII - participar da promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio arquitetônico, 
urbanístico, paisagístico, histórico, cultural, arqueológico e espeleológico; 
XIII - implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental; 
XIV - autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o cadastramento e a exploração de 
recursos minerais; 
XV - acompanhar e analisar os estudos de impacto ambiental e análise de risco das atividades 
que venham a se instalar no Município; 
XVI - conceder licenciamento ambiental para a instalação das atividades socioeconômicas 
utilizadoras de recursos ambientais e com potencial poluidor; 
XVII - implantar sistema de documentação e informática, bem como, os serviços de estatísticas, 
cartografia básica e temática e de editoração técnica relativa ao meio ambiente; 
XVIII - promover a identificação e o mapeamento das áreas críticas de poluição e as 
ambientalmente frágeis, visando o correto manejo das mesmas; 
XIX - exigir estudo de impacto ambiental para a implantação das atividades socioeconômicas, 
pesquisas, difusão e implantação de tecnologias que, de qualquer modo, possam degradar o meio 
ambiente; 
XX - propor, implementar e acompanhar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, 
os programas de Educação Ambiental do Município; 
XXI - promover e colaborar em campanhas educativas e na execução de um programa 
permanente de formação e mobilização para a defesa do meio ambiente; 
XXII - manter intercâmbio com entidades públicas e privadas de pesquisa e de atuação do meio 
ambiente; 
XXIII - convocar audiências públicas, quando necessárias, nos termos da legislação vigente; 
XXIV - propor e acompanhar a recuperação de arroios e matas ciliares; 
XXV - promover medidas de prevenção do ambiente natural; 
XXVI - promover medidas de combate à poluição ambiental, fiscalizando, diretamente ou por 
delegação, seu cumprimento; 
XXVII - licenciar a exploração das jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na 
construção civil e controlar a sua conformidade com as disposições legais pertinentes; 
XXVIII - administrar as reservas biológicas municipais; 
XXIX - fiscalizar a execução de aterros sanitários; 
XXX - projetar, construir e zelar pela conservação e manutenção dos parques e áreas de 
preservação ecológica; 
XXXI - propor e executar programas de proteção do meio ambiente do Município, contribuindo 
para a melhoria de suas condições; 
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XXXII - fiscalizar as questões ligadas ao meio ambiente, operacionalizando meios para a sua 
preservação, nos aspectos relacionados com o saneamento, tratamento de dejetos, reciclagem ou 
industrialização do lixo urbano; 
XXXIII - promover medidas de preservação da flora e da fauna, articulando-se com entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, paralelas a sua área de atuação, objetivando o 
pleno desempenho de suas atribuições. 
XXXIV – exercer outras competências correlatas. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

Art. 26 - Os Conselhos Municipais, como órgãos de participação e representação, têm o objetivo 
de participação da sociedade, coadjuvando o Governo Municipal na formulação de políticas e 
avaliação de ações levadas a efeito nas diversas áreas para as quais são criados. 
Parágrafo Único. Os órgãos de participação e representação terão suas estruturas e atribuições 
contidas nas leis e regulamentos municipais que os criarem e instituírem. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 27 - O Prefeito Municipal encaminhará ao Poder Legislativo as alterações necessárias para a 
implantação da nova estrutura, com as devidas adequações no PPA, LDO e LOA. 
Art. 28 - Fica aprovado o organograma da estrutura administrativa, que acompanha a presente Lei 
como Anexo. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições contrárias a esta Lei Municipal. 
Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 

Gabinete do Prefeito, Município de Calçoene/Ap., em 29 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR BUSCARONS 
Prefeito Municipal de Calçoene 

 



Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento

SEMAP

Assessoria
Técnica

Departamento de
Planejamento

Departamento de
Recursos Humanos

Gerência de
Cursos

Departamento de
T.I.

Departamento de
Projetos e Captação de

Recursos

SEMAP – SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Coordenar  o  processo de elaboração, junto aos  demais
órgãos  da  Prefeitura,  do  Plano  de  Governo,  do Plano
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento
Anual do Município;
A  Secretaria  realiza o acompanhamento, monitoramento
e controle da execução orçamentária;
Consolidar  estudos setoriais  e  promover  macroestudos
para o planejamento municipal;
O órgão irá desenvolver políticas  urbanas  e  econômicas
para o Município de Calçoene.
A Secretaria Municipal de Administração  e  Planejamento
é o órgão incumbido de  elabora, coordenar  e  controlar a
execução  dos  planos  e  programas   da    Administração
Municipal,  do  planejamento e da execução orçamentária
do  Município,  da promoção de estudos e pesquisas para
o desenvolvimento socioeconômico do Município. 
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SEMAP



SEMFAZ – SECRETARIA MUNICIPAL DE

FAZENDA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

A SMF coordena e o controla a administração econômico
tributária, fiscal, orçamentária e patrimonial do  Município
de Calçoene, por meio dos Departamentos de Tributação
e Fiscalização, Tesouro, Gestão,  Orçamento, Patrimônio
e Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano.

Secretaria Municipal
Fazenda
SEMFAZ

Departamento de
Tributos e Terras

 Urbanas

Assessoria
Técnica

CPL

Departamento de
Almoxarifado e

Patrimônio

Tesouraria

Departamento de
Contabilidade

Setor de Compras

Gerência de Contratos
e Convênios

SICONV

Assessoria Jurídica
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Secretaria Municipal
de Educação

SEMED

Divisão de
Educação Infantil

Divisão de Educação
de Jovens e Adultos 

Divisão de Educação
Especial

Divisão de
Ensino

Fundamental

Assessoria
Técnica

Departamento de
Ensino

FUNDEB

Departamento de
Apoio ao Educando

Departamento
Administrativo

Divisão de
Material e Patrimônio

Divisão de
Recursos Didáticos

Divisão de
Alimentação Escolar

Divisão de
Transporte Escolar

Conselho
 do FUNDEB

Conselho Municipal
de Educação

Conselho Municipal
de Alimentação

Escolar

Divisão de
Recursos Didáticos

Divisão de
Recursos Humanos

Coordenação de
Educação Básica

Conselho Permanente
de Valorização do

Profissional da
Educação Básica

CPVPEB

SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

A Secretaria Municipal de Educação  tem  por  finalidade definir a Política
Municipal de Educação, em consonância com as diretrizes estabelecidas
na legislação municipal, estadual e federal pertinentes.
Dentre outras atribuições, compete a SEMED:
- coordenar, acompanhar e  avaliar o Plano Municipal de Educação; - as_
segurar o ensino público de qualidade e a democratização da educação
infantil, do ensino fundamental e de jovens e adultos e responsabilizar-se
pela educação inclusiva em todas as modalidades de ensino; - executar o
planejamento, controle e avaliação dos recursos aplicados ao Ensino Fun_
damental e a Educação Infantil no âmbito da rede municipal de ensino;
- atuar em conjunto com as  diretrizes  estaduais  de  educação para equilí
brio do atendimento à demanda do ensino fundamental; - planejar, orientar
e implementar as atividades de infraestrutura de materiais prédios e equi_
pamentos bem como de recursos humanos necessários ao funcionamento
da rede escolar; - planejar, organizar, controlar e assessorar a gestão mu_
nicipal, bem como executar ações a tarefas pertinentes à área de atuação;
- implementar  programas  e projetos, monitorar prazos e ações; - verificar
os procedimentos, as normas e legislações aplicadas;
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Divisão de
Material e Patrimônio

Secretaria Municipal
de Saúde
SEMSA

Departamento de
Atenção Básica

Assessoria
Técnica

Departamento de
Vigilância em Saúde

Departamento de
Assistência

Farmacêutica

Departamento de
Vigilância de

Saude Ambiental

FMS

Conselho Municipal
de Saúde

Departamento
Administrativo

Divisão de
Administração
de Programas

Divisão de
Endemias

SEMSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Tem como atribuições planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar
a política de saúde do município, compreendendo tanto o cuidado na  área
ambulatorial  quanto  a  hospitalar  e  é  de  sua  responsabilidade  também
planejar,  desenvolver  e  executar  as   ações   de   vigilância   sanitária   e
epidemiológica afetas à sua competência.
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Secretaria Municipal
de Indústria e Comércio

SEMICON

Departamento
Administrativo

Assessoria
Técnica

Departamento de
Industria e
Fomento

Departamento de
Comércio e Serviços

Divisão de Eventos

SEMICOM – SECRETARIA MUNICIPAL DE

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Tem como atribuições promover, estimular e dar suporte às atividades
industriais e comerciais, criando as condições para atrair investimentos
para o município. Criar programas de geração de renda, fomentando e
incentivando o empreendedorismo como  ferramenta  de  progresso  e
crescimento econômico e social.
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Secretaria Municipal
de Trabalho e Ação Social

SEMTAS

Conselho
Tutelar

Assessoria
Técnica

Conselho da Criança
e do Adolescente

CMDCA

Conselho Municipal de
Assistência Social

FMAS

Departamento
Administrativo

Divisão de
Gerenciamento

de Compras

Divisão de
Administração
de Programas

Centro de Referência
Especializado da

Assistência Social
CREAS

Divisão de Atenção
à Família

Divisão de Atenção ao
Pessoa com

Necessidades Especiais

Divisão de Atenção
à Pessoa da Melhor

Idade

Geração de Emprego
e Renda

Assessoria
Técnica

Departamento
Administrativo

FMDCA

Coordenadoria Municipal
de Políticas para

as Mulheres

Proteção Social
Especial - PSE

Centro de Referência
de Assistência Social

CRAS

Proteção Social
Básica - PSB

Conselho Municipal da
Pessoa da Melhor

Idade

PAEFI

PSC / LA

Divisão de Atenção a
Criança e ao Adolescente

- Primeira Infancia -
- Criança Feliz - 

SEMTAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE

TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Trabalha com a política de assistência social do município, voltada ao aten_
dimento  dos  interesses sociais e aspirações da população em situação de
risco social; realizar  as  políticas  setoriais visando o combate à pobreza, a
garantia  dos  mínimos  sociais  e  provimento  de  condições  para atender
contingências e a universalização dos direitos sociais; propiciar a participa_
ção da população, por intermédio de  organizações representativas, na for_
mulação das políticas sociais  e  no  controle das ações; coordenar progra_
mas de amparo  à família, às mulheres, a pessoa da melhor idade, às pes_
soas  com  necessidades  especiais,  à  população em situação de rua, e a
crianças  e  adolescentes  em  situação  de risco; coordenar as políticas de
promoção da igualdade racial e de  gênero, bem como de combate a todas
as  formas  de  discriminação;  Desenvolver  políticas  publicas  através  de
parcerias com o setor privado para gerar emprego e renda.  
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Secretaria Municipal de Infra-estrutura
e Desenvolvimento Urbano

SEMIDUR 

Departamento de
Obras Públicas  e
Desenvolvimento

Departamento de
Serviços Públicos

Assessoria
Técnica

Departamento
Administrativo

Divisão de
Engenharia, Projetos

e Fiscalização

Divisão de Frota
de Veículos
e Máquinas

SEMIDUR – SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO URBANO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

É responsável por formular, planejar, coordenar, articular e controlar as políticas
voltadas para as atividades relativas à execução, conservação e fiscalização de
obras  públicas  municipais,  sistema  de  esgotos pluviais e cloacais e redes de
abastecimento.



Secretaria Municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento

SEMAPA

Departamento de
Cadastro e Estatística

Departamento de
Feiras e Eventos

Departamento de
Agricultura Familiar,

Urbana e Rural

Departamento de
Estradas Vicinais

Departamento de
Controle do Mercado

Municipal

Assessoria
Técnica

Departamento 
Técnico de Pesca,

Agricultura e
Pscicultura 

Departamento
Administrativo
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SEMAPA – SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA, PESCA E

ABASTECIMENTO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Promover  a  oferta  sustentável  de  alimentos saudáveis e seguros, fibras e
bioenergia, por meio da pesquisa, inovação, empreendedorismo e gestão de
risco, modernizando a infraestrutura do campo, o uso da terra e dos recursos
naturais, agregando valor e competitividade aos produtos para a melhor qua_
lidade de vida da população.



Secretaria Municipal de
Cultura
SEMC

Departamento do
Patrimônio Histórico,

Cultura e Arqueológico

Assessoria
Técnica

Departamento
Administrativo

Coordenação da
Biblioteca Municipal
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SEMCULT – SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Constitui-se num instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de
políticas públicas, bem como de informação e formação na área cultural, ten_
do como  essência  a  coordenação  e  cooperação  intergovernamental  com
vistas  ao  fortalecimento institucional, a democratização dos processos deci_
sórios  e  a  obtenção  de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade na
aplicação dos recursos públicos.



Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer

SEMDEL

Departamento de
Programas de Desporto

e Lazer 

Assessoria
Técnica

Departamento
Administrativo

Divisão de Gestão
de Complexos

Poliesportivos e Praças 

Divisão de Programas
e Projetos
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SEMDEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESPORTO E LAZER

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

É responsável por planejar, organizar, coordenar, orientar, executar, controlar
e fiscalizar as atividades relativas ao desporto e ao lazer; pesquisar, orientar,
apoiar  e  desenvolver  a  educação  física,  odesporto, a recreação e o lazer,
estimulando essas práticas com vistas.



Secretaria Municipal de
Turismo
SEMTUR

Departamento de
Políticas para o

Turismo

Assessoria
Técnica

Departamento
Administrativo

Divisão de Educação
e Fiscalização

Ambiental

Divisão de
Desenvolvimento de

Projetos de
Investimentos
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SEMTUR – SECRETARIA MUNICIPAL DE

TURISMO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Promove  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  a  qualidade  de  vida  dos
residentes, melhorará os serviços locais, gerará emprego e renda, dinamizará
as potencialidades econômicas já existentes, promovendo a inclusão social e
possibilitando a melhoria no IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Mu_
nicipal -  e  contribuirá  na preservação e manutenção das áreas verdes, além
de divulgar e ressaltar a cultura local e trazer satisfação aos visitantes.



Secretaria Municipal
de Meio Ambiente

SEMMA

Defesa
Civil

Departamento de
Controle dos

Resíduos Sólidos

Departamento de
Pesquisa e

Monitoramento

Assessoria
Técnica e Jurídica

Conselho Municipal
de Meio Ambiente

Departamento de
Parques e Praças

Coordenadoria de
Controle e

Fiscalização
Ambiental

Coordenadoria de
Informação e

Educação
Ambiental

FMRMA

Departamento
Administrativo

Divisão Limpeza
Pública
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SEMMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é o órgão responsável pela preser_
vação,  manutenção  e  recuperação  da  qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no Município, condições ao desenvolvimento socioeconô_
mico,  conciliando-o  aos  interesses  da  segurança  de  sua  comunidade e à
proteção dos ecossistemas.



Vice-Prefeito
Gabinete do

Prefeito
Procuradoria

Jurídica

Controle
Interno

Representação
Externa

Assessoria
Tec. Executiva

Assessoria
Especial

Chefia de
Gabinete

Controladoria

Assessoria
Jurídica

Núcleo
Distrital

Distrito do
Carnot

Distrito do
Lourenço

Distrito do
Cunani

Distrito do
Calafate

GABINETE DO PREFEITO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Coordenação das atividades relativas à gestão governamental
e assessoramento ao Prefeito, como  também  a  coordeanção
superior da administração municipal em todos os seus setores,
gerenciar as atividades relativas à captação e gestão de recur_
sos oriundos de convênios junto a outros entes governamentais. 
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Distrito do
Goiabal


