
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

GABINETE DO PREFEITO 
Praça Baixa Verde, 169 João Câmara - RN. 

CEP 59.550-000 CGC(MF): 08.309.536/0001-03 

 
 
Lei Municipal nº 575/2017-GP. 
 
 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do 
Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 241 da Constituição da República e na Lei Federal 
n° 11.445/2007, para o fim de estabelecer cooperação federativa na prestação dos serviços 
públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objetivando a 
transferência, por delegação, da prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 
— CAERN, por intermédio do Contrato de Programa. 

§1°. O Convênio de Cooperação, a que se refere o caput, será celebrado pelo prazo de 30 
(trinta) anos, prorrogável por igual período, acordado entre as partes. 

§2° No ato da celebração do Convênio deverá ser definido o seu respectivo plano de trabalho 
para regularização da prestação dos serviços. 

Art. 2°. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Programa com pessoa jurídica 
integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de 
conceder, com regime de exclusividade, a prestação dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, através de dispensa de Iicitação, nos termos 
do inciso XXVI, do art. 24, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

JOÃO CÂMARA/RN, 28  DE DEZEMBRO DE 2017 - ANO XI – Nº 708 

 

 

Leis 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
Convénio de Cooperação com o Estado do Rio 
Grande do Norte, com finalidade de estabelecer 
uma cooperação federativa da prestação dos 
serviços públicos municipais de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, e dá outras 
providências. 

 



§ 1°. O Contrato de Programa, a que se refere o caput deverá ter prazo compatível com Plano 
Municipal de Saneamento Básico, não sendo inferior ao prazo de 20 anos, contados a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

§ 2°. Extinto o Contrato de Programa, a assunção dos serviços e a reversão dos bens dar- se-á 
após o prévio pagamento de indenização eventualmente devida. 

Art. 3°- O Contrato de Programa referido nesta Lei continuará vigente mesmo quando extinto o 
Convênio de Cooperação a que se refere o art. 10, nos termos do art. 13, § 4°- da Lei Federal n° 
11.107/2005. 

Art. 4°. As autorizações de que tratam os art. 1°, 2° e 3° desta Lei abrangerão, no todo ou em 
parte, as seguintes atividades e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais, 
referentes aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário: 
 

I. Captação, adução e tratamento de água bruta; 
II. Mensuração e precificação do insumo de água importada, caso o Município integre 

sistema intermunicipal; 
III. Adução de água tratada; 
IV. Reservação e distribuição de água tratada; 
V.       Coleta, transporte, tratamento e disposição de esgotos sanitários. 
 

Art. 5°. O convênio de Cooperação, a que se refere o art. 1° desta Lei, deverá estabelecer: 
 

I.  Os meios e instrumentos para o exercício das competências de organização, 
regulação, fiscalização e prestação delegada; 

II.  Os direitos e obrigações do Município; os direitos e obrigações do Estado, e 
III.  As obrigações comuns ao Município e ao Estado. 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, 

em 27 de Dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

GABINETE DO PREFEITO 
Praça Baixa Verde, 169 João Câmara - RN. 

CEP 59.550-000 CGC(MF): 08.309.536/0001-03 

 
 
Lei Municipal nº 576/2017-GP. 
 
 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica denominada Praça Adélia Leandro Vicente Nunes, o logradouro inominado 
localizado na confluência das ruas Cícero Varela com Dr. José Maria Pinheiro- Bairro Centro.  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

 

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, 

em 27 de Dezembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denomina PRAÇA ADÉLIA LEANDRO 
VICENTE NUNES, logradouro público inominado, 
e dá outras providências. 

 



 
 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

GABINETE DO PREFEITO 
Praça Baixa Verde, 169 João Câmara - RN. 

CEP 59.550-000 CGC(MF): 08.309.536/0001-03 

 
 

Lei Municipal nº 577/2017-GP. 

 

Dispõe Sobre a reestruturação administrativa da 

administração municipal e Altera a Lei nº442/2013 e 

dá outras providências. 

 

  O Prefeito Municipal de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso 

de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de João Câmara aprovou e 

eu, sanciono a seguinte Lei. 

 

 

TÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

Art. 1º - Fica alterada a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de João Câmara que 

passa a vigorar com a seguinte redação. 

 

Art. 2° - A estrutura da Administração Direta Municipal se constitui dos seguintes órgãos, 

diretamente subordinados ao Prefeito Municipal: 

I – Gabinete do Prefeito; 

II – Procuradoria Geral do Município; 

III – Secretaria Municipal de Administração; 

IV – Secretaria Municipal de Tributação; 

V – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças; 

VI - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

VII – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Turismo; 

VIII – Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo; 

IX – Secretaria Municipal de Saúde; 



X – Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social; 

XI – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Recursos 

Hídricos. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA BÁSICA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Art. 3º - Ficam criadas dentro da Estrutura Administrativa Municipal as Secretarias, 

Assessorias, Coordenadorias, Departamentos e Divisões que comporão a Estrutura Organizacional Básica 

da Prefeitura. 

I – Gabinete do Prefeito: 

a) Chefia de Gabinete; 

b) Controladoria Geral; 

b.1) Gabinete da Controladoria Geral do Município; 

    b.2) Coordenadoria de Controle Interno; 

c) Assessoria de Comunicação; 

d) Cerimonial Administrativo; 

e) Assessoria Especial; 

f) Secretaria Executiva do D.O.M.; 

g) Secretária de Gabinete; 

h) Coordenadoria da Junta do Serviço Militar; 

i) Administrador Geral do Centro Administrativo; 

j) DEMUTRAN; 

i.1) Diretoria do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN; 

i.2) -Coordenadoria de Engenharia e Sinalização; 

i.3) - Coordenadoria de Fiscalização, Tráfego e Administração; 

i.4) -Coordenadoria de Educação de Trânsito; 

i.5) -Coordenadoria de Controle e Análise de Estatística de Trânsito. 

 

Parágrafo Único – O DEMUTRAN é regulamentado quanto a suas atribuições e 

competências através da Lei 549/2017 de 09 de fevereiro de 2017. 

 

II – Procurador Geral do Município 

a) Gabinete da Procuradoria Geral do Município; 

b) Coordenadoria de Protocolo e Arquivo; 



c) Subcoordenadoria de Protocolo e Arquivo. 

 

III – Secretaria Municipal de Administração 

a) Gabinete da Secretária Municipal de Administração; 

b) Assistência Técnica institucional; 

c) Pregoeiro; 

d) Coordenadoria de Pesquisas de Preços; 

e) Coordenadoria da Segurança do Trabalho: 

e.1) PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

e.2) PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

e.3) LTCAT – Laudo Técnico das Condições de Ambiente do Trabalho. 

f) Gerência de Recursos Humanos; 

g) Coordenadoria Administrativa; 

h) Coordenadoria da Guarda Municipal; 

i) Coordenadoria de Patrimônio, Compras, Almoxarifado e Distribuição de 

Materiais; 

j) Coordenadoria de Recursos Humanos; 

k) Coordenadoria de Protocolo e Arquivo; 

l) Coordenadoria de Tecnologia da Informática; 

m) Coordenadoria do Portal da Transparência; 

n) Subcoordenadoria da Guarda Municipal; 

o) Subcoordenadoria de Patrimônio, Compras, Almoxarifado e Distribuição de 

Materiais; 

p) Subcoordenadoria de Recursos Humanos; 

q) Subcoordenadoria de Protocolo e Arquivo; 

r) Subcoordenadoria de Tecnologia da Informática; 

 

 

IV – Secretaria Municipal da Tributação 

a) Gabinete da Secretaria Municipal de Tributação; 

b) Assistência Técnica Institucional; 

c) Coordenadoria de Cadastro Imobiliário; 

d) Coordenadoria Administrativa; 

e) Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte; 

f) Coordenadoria da Dívida Ativa; 

g) Coordenadoria de Protocolo e Arquivo; 



h) Subcoordenadoria de Protocolo e Arquivo; 

i) Subcoordenadoria de Atendimento ao Contribuinte; 

j) Subcoordenadoria de Cadastro Imobiliário. 

 

V – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

a) Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

b)      Tesouraria; 

b.1) Gabinete da Tesouraria; 

c) Coordenadoria Administrativa; 

d) Coordenadoria Planejamento; 

e) Coordenadoria de Finanças; 

f) Sub Coordenadoria administrativa; 

g) Sub Coordenadoria de Planejamento; 

h) Sub Coordenadoria de Finanças. 

VI – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

a) Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

b) Coordenadoria Administrativa; 

c) Coordenadoria de Ações Pedagógicas; 

d) Coordenadoria de Transporte Escolar; 

e) Direção do Centro Rural; 

f) Vice Direção do Centro Rural; 

g) Coordenadoria de Cultura; 

h) Coordenadoria de Alimentação Escolar; 

i) Coordenadoria de Educação Infantil; 

j) Coordenadoria de Material e Patrimônio Escolar; 

k) Coordenadoria das Unidades Escolares; 

l) Coordenadoria de Educação Indígena; 

m) Coordenadoria de Educação Especial; 

n) Coordenadoria de Bibliotecas e Incentivo à Leitura; 

o) Coordenadoria da Filarmônica Municipal; 

p) Coordenadoria de apoio e Incentivo à prática musical; 

q) Coordenadoria de Tradições e Manifestações Populares; 

r) Coordenadoria de Patrimônio e Memória Cultural; 

s) Direção das Unidades Escolares; 

t) Vice – Direção das Unidades Escolares; 

u) Sub Coordenadoria Administrativa; 

v) Sub Coordenadoria de alimentação Escolar. 

 



VII– Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Turismo 

a) Gabinete da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Turismo; 

b) Coordenadoria Administrativa; 

c) Coordenadoria de Infraestrutura, Logística e Manutenção 

d) Coordenadoria de Esporte; 

e) Coordenadoria de Eventos; 

f) Coordenadoria de Juventude; 

g) Coordenadoria de Turismo; 

h) Sob coordenadoria Administrativa; 

i) Sub Coordenadoria de Esporte; 

j) Sub Coordenadoria de Turismo; 

k) Subcoordenadoria de Eventos. 

 

VIII - Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo 

a) Gabinete da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo; 

b) Coordenadoria Administrativa; 

c) Coordenadoria de Obras; 

d) Coordenadoria de Material e Conservação; 

e) Coordenadoria de Transporte; 

f) Coordenadoria de Urbanismo; 

g) Coordenadoria de Fiscalização; 

h) Coordenadoria de Iluminação Pública; 

i) Sub Coordenadoria Administrativa; 

j) Sub Coordenadoria de Obras; 

k) Sub Coordenadoria de Materiais e Conservação 

l) Sub Coordenadoria de Transporte; 

m) Sub Coordenadoria de Urbanismo; 

n) Sub Coordenadoria de Fiscalização; 

o) Sub Coordenadoria de Iluminação Pública. 

 

IX – Secretaria Municipal de Saúde 

a) Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde; 

b) Gerência Financeira e Administrativa; 

b.1)   Coordenadoria de Suprimentos e Manutenção; 

b.2)   Coordenadoria de Patrimônio; 

b.3)   Coordenadoria de Transporte 

b.4)   Coordenadoria de Apoio Administrativo; 



b.5)  Coordenadoria de Recursos Humanos; 

b.6)  Coordenadoria Administrativa de Unidade Básica de Saúde; 

c) Gerência de Assistência Farmacêutica; 

d) Gerência de Vigilância em Saúde; 

d.1)   Coordenadoria de Endemias; 

d.2)   Agentes de Endemias; 

d.3)   Supervisor de Campo; 

d.4)  Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica; 

d.5)  Coordenadoria de Vigilância Sanitária; 

d.6)  Fiscais da VISA; 

d.7)  Coordenadoria de Vigilância Ambiental; 

e) Gerência de Planejamento e Avaliação; 

e.1)  Coordenadoria de Regulação dos Serviços de Saúde; 

e.2)  Coordenadoria de Estatísticas Vitais; 

e.3) Coordenadoria de Faturamento; 

e.4) Coordenadoria de Insumos Estratégicos; 

f) Gerência de Média e Alta Complexidade; 

f.1) Coordenadoria do Centro de Especialidades Médicas; 

f.2) Coordenadoria de Diagnóstico Complementar; 

f.3) Coordenadoria do Centro de Atenção Psicossocial; 

f.4) Coordenadoria do Centro de Especialidades Odontológicas; 

f.5) Coordenadoria do Centro de Reabilitação Infantil e Adulta; 

f.6) Coordenadoria do Laboratório de Análises; 

f.7) Coordenadoria do Centro de Referência em Oncologia; 

g) Gerência de Atenção Básica; 

g.1) Coordenadoria das Estratégias de Saúde da Família; 

g.2) Coordenadoria ADM dos PSFs; 

g.3) Coordenadoria de Saúde Bucal; 

g.4) Coordenadoria do NASF; 

g.5) Coordenadoria de Saúde do Trabalhador; 

h) Gerência de Pronto Atendimento Hospitalar e SAMU; 

h.1) Coordenadoria do SAMU. 

 

X – Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social 

a) Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência 

Social; 

b) Assessoria Técnica Institucional; 

c) Coordenadoria Administrativa; 



d) Assessoria Técnica; 

e) Secretário Executivo; 

f) Conselhos: 

f.1) Conselho Municipal de Assistência Social; 

f.2) Conselho Municipal do Idoso; 

f.3) Conselho municipal da Mulher. 

f.4) Casa da Cidadania; 

f.5) Conselho Municipal de Segurança Alimentar; 

f. 6) Conselho Municipal de Habitação; 

f.7) Conselho Municipal do Trabalho; 

f.8) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

f.9) Conselho Tutelar; 

g) Coordenadoria da Proteção Especial Básica; 

h) Coordenadoria de Proteção Social Especial; 

i)  Coordenadoria de Habitação; 

j)  Coordenadoria de Segurança Alimentar; 

k) Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação; 

l) Coordenadoria de Gestão do Trabalho, Renda e Regularização Fundiária; 

m) Coordenadoria de Apoio Nutricional; 

n) Coordenadoria Centro de Referência da Assistência Social; 

o) Coordenadoria Centro de Referência Especializada de Assistência Social; 

p) Coordenadoria do Cadastro Único; 

q) Coordenadoria Especial CRAS; 

r) Coordenadoria Especial CREAS; 

s) Coordenadoria do Centro de Convivência de Idosos; 

t) Subcoordenadoria de Referência da assistência Social; 

u) Subcoordenadoria de Programas Projetos e Benefícios; 

v) Subcoordenadoria de Cadastro Único; 

x) Subcoordenadoria Administrativa. 

  

XI – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e 

Recursos Hídricos 



a) Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e 

Recursos Hídricos; 

b) Coordenadoria Administrativa; 

c) Coordenadoria de Agricultura; 

d) Coordenadoria de Pecuária; 

e) Coordenadoria de Recursos Hídricos; 

f) Coordenadoria de Meio Ambiente e Cemitérios; 

g) Coordenadoria de Fiscalização Ambiental; 

h) Coordenadoria de Feiras e Mercados; 

i) Coordenadoria de Matadouro Público; 

j) Subcoordenadoria Administrativa; 

k) Subcoordenadoria de Recursos Hídricos; 

l) Subcoordenadoria de Meio Ambiente e Cemitérios; 

m) Subcoordenadoria de Fiscalização Ambiental. 

 

 

TITULO II  

DOS DEVERES E ATRIBUIÇÕES DAS SECRETARIAS 

 

CAPÍTULO III 

Seção I 

Deveres e atribuições da Secretaria do Gabinete do Prefeito 

 

Art. 4º Compete à Secretaria do Gabinete do Prefeito – GP: 

I – Assessorar diretamente o Prefeito na sua representação civil, social e administrativa. 

II – Assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que propiciem a 

harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais. 

III – Prestar assessoramento ao Prefeito, encaminhando-lhe, para pronunciamento final, as 

matérias que lhe forem submetidas pelo Prefeito. 

IV – Elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar a elaboração de 

sua agenda administrativa e social. 



V – Encaminhar para publicação os atos do Prefeito, articulando-se, para efeito de 

observância a prazos, requisitos e demais formalidades legais, com a Secretaria de Gestão de Pessoas, 

Logística e Modernização Organizacional. 

VI – Apoiar o Prefeito no acompanhamento das ações das demais Secretarias, em sincronia 

com o plano de governo municipal. 

VII – Coordenar, em articulação com a Secretaria de Relações Interinstitucionais e 

Governança solidária, o atendimento às solicitações e convocações da Câmara Municipal de Natal. 

VIII – Cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do Prefeito, 

zelando pelos bens imóveis e móveis, incluindo acervo de obras de arte. 

IX – Coordenar a elaboração de mensagens e exposições de motivos do Prefeito à Câmara 

Municipal, bem como a elaboração de minutas de atos normativos, em articulação com a Procuradoria 

Geral do Município ou secretário da área específica. 

X – Controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres e 

informações da responsabilidade do Prefeito. 

XI – Receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, junto a si 

ou ao Prefeito, de assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade, providenciando, quando for o caso, 

o seu encaminhamento às secretarias da área. 

XII – Supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da 

Administração Municipal que contem com a participação do Prefeito. 

XIII – Promover mecanismos de interação da população com o Gabinete do Prefeito, através 

de Central de Relacionamentos que possibilite a manifestação do cidadão sobre assuntos pertinentes ao 

governo municipal. 

XIV – Proceder no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro dos recursos 

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, 

em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo. 

XV – Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 

Municipal. 

Da Organização Sistêmica do Controle Interno 

 

Art. 5º Fica organizada a fiscalização do Município sob a forma de sistema de convite 

interno que abrange a administração direta e indireta, nos termos do que dispõe o Art. 31da Constituição da 

República, o qual será exercida por sua Controladoria Geral. 

 

Das Finalidades e do Sistema de Controle Interno 



 

Art. 6º O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e 

posterior aos atos administrativos, será exercido por sua Controladoria Geral e visa à avaliação da ação 

governamental e de gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições: 

I – Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no 

Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município. 

II – Viabilizar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultado dos programas de 

governo, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da 

Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado, estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias. 

III – Comprovar a legitimidade dos atos de gestão. 

IV – Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Município. 

V – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

VI – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Restos 

a Pagar. 

VII – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total com 

pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos Arts. 22 e 23 da LC n° 101/2000. 

VIII – Tomar as providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no Art. 

31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos 

limites. 

IX – Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo 

com vista às restrições constitucionais e da LC n°. 101/2000. 

X – Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais do legislativo 

municipal, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e 

da LC n°. 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providências e, em caso de não atendimento, 

informar ao Tribunal de Contas do Estado. 

XI – Certificar a(s) autoridade(s) responsável (eis) e ao Órgão Central de Sistema de 

Controle Interno quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal. 

 

Da Organização do Sistema de Controle Interno 



Art. 7º A Controladoria Geral é o órgão que integra o Sistema de Controle Interno do 

Município de todo os órgãos e agentes públicos da administração direta e das entidades da administração 

indireta. 

Art. 8º Fica criada, na estrutura administrativa do Município, na Unidade Orçamentária para 

Controladoria Geral, que se constituirá em unidade administrativa com independência profissional para o 

desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal. 

Art. 9º A coordenação das atividades do sistema de controle interno será exercida pela 

Controladoria Geral, com órgão central, com o auxilio dos serviços seccionais de controle interno e terá 

como objetivo a proteção do patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios. 

§1° Os serviços da Coordenadoria da Controladoria Geral são serviços de controle, sujeitos 

à orientação normativa e supervisão técnica do Controlador Geral, sem prejuízo subordinação aos órgãos 

em cujas estruturas administrativas estiverem integradas. 

§2º Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o 

Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a 

finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre 

procedimentos de controle interno. 

§3° O controle interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração 

indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade de seus recursos orçamentários 

e financeiros é considerado como serviço seccional da Controladoria Geral. 

Art. 10º O Controlador Geral e os respectivos Coordenadores exercerão cargo de confiança, 

de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal. 

Art. 12º O Chefe do Controle Interno terá os mesmos vencimentos e vantagens, bem como 

posição hierárquica atribuída aos ocupantes da classe especial do secretariado constante do Quadro 

Permanente da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Único – O Controlador, ao ser empossado e ao ser exonerado, deverá apresentar 

declaração pública de bens em cartórios de título e documentos. 

Art.13º Constituem-se em garantias de ocupante da Função de Controlador Geral e dos 

servidores que integrarem a Unidade. 

I – Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e 

indireta. 

II – O acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de 

controle interno. 

 



§1° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou 

obstáculo à atuação da Controladoria Geral no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à 

pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

§2° Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver 

assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em 

ordem de serviço pelo Chefe do poder Executivo. 

 

§3º O agente ou servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos 

assuntos a que tiver em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a 

elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 

 

 

 

Da Competência da Controladoria Geral 

 

Art. 14º Compete a Controladoria Geral a organização dos serviços de controle interno e a 

fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle previstos no art. 18 da Lei n°. 

278/2009. 

§1° Para cumprimento das atribuições previstas no caput, a Controladoria Geral: 

I – Realizará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos 

recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados. 

II – Disporá sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na 

administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores e cargo dos responsáveis 

pelos respectivos órgãos e entidades. 

III – Utilizar-se-á de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno da 

INTOSAI (Organização Internacional de Instituições Superiores de Auditoria). 

IV – Regulamentará ao controle através de instruções normativas, inclusive quanto às 

denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos públicos, organizações, associação ou sindicato à 

Coordenadoria sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal. 

V – Emitirá parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades relativos a 

recursos públicos repassados pelo Município. 

VI – Verificará as prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo Município. 



VII – Opinará em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação. 

VIII – Deverá criar condições para o exercício do controle social sobre os programas 

contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do Município. 

IX – Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do 

Município. 

X – Responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e legislação aos 

subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços. 

XI – realização de treinamentos aos servidores de departamentos e seccionais integrantes do 

Sistema de Controle Interno. 

 

§1º O relatório de Gestão Fiscal, do Chefe do Poder Executivo e do Legislativo, e o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária, ambos previsto, respectivamente, nos artigo 52 e 54 da LC 

101/2000, além da Contabilista e do Secretário Responsável pela Administração Financeira, será assinado 

pelo Controlador Geral. 

 

Dos Deveres da Controladoria Perante Irregularidades no Sistema de Controle Interno 

 

Art. 15º A Controladoria cientificará o Chefe do Poder Executivo e Legislativo 

semestralmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter,no mínimo: 

I - As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes 

dos orçamentos do Município. 

II - Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes 

públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais. 

III - Avaliar o desempenho das entidades da administração indireta do 

Município. 

§1°Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria do Sistema de Controle, esta 

cientificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a 

oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados. 

 

§2° Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os 

esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado a 

conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado. 



§3° Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da 

situação apontada, a Controladoria comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 

responsabilização solidária. 

Art. 16º A Tomada de Contas dos Administradores e dos responsáveis por bens e direitos do 

Município, além da prestação de contas dos Chefes de Poder será organizada pela Coordenadoria do 

Sistema de Controle Interno. 

Parágrafo Único – Constará da Tomada e Prestação de Contas de que trata esse artigo 

relatório resumido da Coordenadoria do Sistema de Controle sobre as contas tomadas ou prestadas. 

 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 17º - Os Conselhos dispostos da Estrutura Administrativa do Município manterão suas 

competências, estruturas e funcionamento com base em cada Lei que os instituiu. 

 

Art. 18º - Os cargos com hierarquia inferiores ao primeiro escalão da estrutura 

Administrativa do Município terão suas atribuições e competências definidas nesta Lei. 

 

Art. 19º - As Assessorias Técnicas Institucionais criadas por esta lei são de provimento em 

comissão de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal, sendo privativas de 

advogados com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Das Atividades Comuns da Administração Geral 

    

                                   Art. 20º Fica estabelecido que o valor das funções Gratificadas obedecerá às 

especificações relacionadas da tabela abaixo: 

 

NOMENCLATURA VALORES MENSAIS 

Função Gratificada I R$ 303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos) 

Função Gratificada II R$ 276,18 (duzentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) 

Função Gratificada III R$ 251,07 (duzentos e cinquenta e um reais e sete centavos) 

Função Gratificada IV R$ 228,25 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) 



Função Gratificada V R$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos) 

   

 

Seção II 

Dos Deveres e Atribuições da Procuradoria Geral do Município 

 

Art. 21º A Procuradoria Geral do Município tem suas atribuições e competências definidas 

na Lei 386/2012.  

 

Seção III 

Dos Deveres e Atribuições da Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 22º A Administração é o órgão do Sistema Administrativo de assessoramento ao 

Executivo nas atividades relacionadas com processos disciplinares, gestão de pessoal, de infraestrutura 

física, mobiliária, de expediente, de suprimentos e patrimônio, competindo-lhe, especialmente: 

I – Planejar, desenvolver e coordenar a política geral de recursos humanos, a política salarial 

(da administração direta e indireta), executando as atividades de administração de pessoal, compreendendo 

o recrutamento, a seleção, a admissão, a alocação, o remanejamento e a exoneração de pessoal da 

Administração Direta. 

II – Promover e manter atualizado o cadastro de pessoal, o controle dos atos formais de 

pessoal e confeccionar a folha de pagamento; 

III – Promover política de segurança do trabalho dos servidores municipais e coordenar os 

setores de perícia médica, de higiene e de segurança do trabalho e de concessão de benefícios. 

IV – Promover e coordenar a gestão do plano de carreiras dos servidores públicos 

municipais. 

V – Promover, em conjunto com as outras Secretarias, a avaliação do estágio probatório dos 

servidores recém-admitidos. 

VI – Promover, em conjunto com as outras Secretarias, a avaliação de desempenho do 

pessoal ativo. 

VI – Desenvolver estudos e coordenar projetos de modernização administrativa; 

VII – promover, em conjunto com as outras Secretarias Planos e Programas de Capacitação e 

Desenvolvimento dos servidores. 



VIII – Acompanhar as relações do município com seus servidores inativos e associações de 

servidores e sindicatos. 

X – Coordenar, desenvolver e executar todas as atividades relacionadas com o patrimônio, 

almoxarifado e apoio logístico. 

XIII – Administrar e controlar a guarda e manutenção dos bens patrimoniais do município. 

XIV – Administrar e controlar os documentos do arquivo, do protocolo, e dos setores de 

reprografia da administração municipal. 

XVI – Administrar e controlar a ocupação física dos prédios de uso da administração 

municipal. 

XVII – Controlar os contratos de locação de prédios usados para instalações de unidades da 

administração municipal. 

XVIII – Decidir sobre o aproveitamento ou alienação dos bens municipais considerados 

inservíveis. 

XIX – Promover, em conjunto com as outras Secretarias, a gestão de compras, 

estabelecendo programação, cadastro atualizado de fornecedores, consolidação e controle da demanda dos 

órgãos, assessorando na montagem dos processos, estimativa de preços e observância à legislação 

pertinente. 

XX – Administrar e controlar os contratos de prestação de serviços relativos à sua área de 

atividade. 

XXI – Registrar e publicar Atos Oficiais. 

XXII – Assessorar os demais órgãos, na área de suas competências; 

XXIII – Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 

XIV – Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; 

XXV – Fiscalizar, acompanhar e controlar, na área de sua responsabilidade, a execução e 

vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias; 

XXVI - Exercer outras atividades correlatas. 

 

Seção IV 

Dos Deveres e atribuições da Secretaria Municipal de Tributação. 

 

Art. 23º São deveres e atribuições da Secretaria Municipal de Tributação: 

I - Dirigir e executar a política tributária do Município. 



II - Realizar estudos e pesquisas para a previsão da receita, bem como adotar providências 

executivas para a obtenção dos recursos financeiros de origem tributária e outros. 

III - Manter cadastro atualizado de contribuintes contendo todos os dados necessários ao 

exercício das atividades de fiscalização, previsão de receitas e planejamento tributário do Município. 

IV - Aplicar a legislação tributária municipal e promover sua atualização. 

V - Orientar os contribuintes sobre a aplicação e a interpretação da legislação tributária. 

VI - Informar à população os valores de impostos, taxas, contribuições, multas, licenças, 

alvarás e certidões. 

VII - Inscrever em dívida ativa créditos tributários ou não tributários e promover sua exação 

suasória. 

VIII - Instaurar, em relação aos seus servidores, processo administrativo disciplinar para 

apuração de irregularidades no serviço público. 

IX - Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos 

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes, em 

consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo. 

X - Exercer outras atividades correlatas. 

 

Seção V 

Dos deveres e atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

 

Art. 24º São deveres e atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças: 

I - Promover o planejamento global do Município, em articulação e cooperação com os 

níveis federal e estadual de governos. 

II - Gerir o sistema de informações para o planejamento estratégico da Cidade. 

III- Coordenar o sistema de informações governamentais, em especial os relatórios de 

atividades dos órgãos municipais. 

IV- Planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades, políticas e diretrizes da 

tecnologia da informação no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta. 

V - Elaborar o projeto de Lei Orçamentária Anual do Município. 

VI - Estabelecer o programa de execução orçamentária, acompanhar e avaliar a sua 

efetivação. 

VII - Estabelecer a programação financeira de desembolso para os programas e atividades da 

Administração Municipal. 



VIII - Elaborar, consolidar e acompanhar o Plano Plurianual do Município. 

IX - Realizar, com exclusividade, a contabilidade geral dos atos e dos recursos financeiros 

do Município. 

X - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos 

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em 

consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo. 

XI - Assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros. 

XII - Realizar as prestações de contas do Município. 

XIII - Controlar e acompanhar a execução de convênios. 

XIV - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria. 

XV – exercer outras atividades correlatas. 

 

Tesouraria 

Dos Deveres e atribuições da Tesouraria 

 

Art. 25º Tesouraria é o setor responsável por todo o sistema de controle financeiro, ou seja, 

todas as previsões de pagamento e de recebimento, Junto com o Secretário de Planejamento e Finanças, 

sendo de sua responsabilidade as liquidações dessas operações, mesmo quando o pagamento ou 

recebimento é feito via sistema bancário. 

 

Art. 26º É função da Tesouraria acompanhar o fluxo de caixa, as contas bancárias, liberando 

recursos para pagamentos Junto com o Secretário de Finanças e Planejamento, competindo-lhe, 

especialmente: 

I - Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente. 

II - Participar em reuniões periódicas de coordenação da Área de Planejamento e Finanças. 

III - Elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem a melhoria do 

funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior. 

IV - Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita) e 

dar deles o respectivo documento de quitação. 

V - Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas. 

VI - Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de 

Bancos. 



VIII - Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado 

na Tesouraria. 

IX - Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes 

assinaturas. 

X - Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização 

dos valores. 

XI - Executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou 

regulamento em matéria financeira acordado com o Secretário de Finanças e Planejamento. 

 

Seção VI 

Dos deveres e atribuições da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SME) 

 

Art. 27º Compete à Secretaria Municipal de Educação – SME: 

I – Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação municipal no campo da 

educação. 

II – Articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como aqueles de 

âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para a elaboração de legislação educacional, em 

regime de parceria. 

III – Apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educação. 

IV – Administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal promovendo sua 

expansão qualitativa e atualização permanente. 

V – Implantar e implementar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento do ensino 

e da aprendizagem de alunos, professores e servidores. 

VI – Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e investimento no 

sistema educacional, assegurando sua plena utilização e eficiente operacionalidade. 

VII – Propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de renovação e 

aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino. 

VIII – Integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do município. 

IX – Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização permanentes das 

características e qualificações do magistério e da população estudantil, atuando de maneira compatível com 

os problemas identificados. 

X – Assegurar às crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema educacional do 

Município, as condições necessárias de acesso, permanência e sucesso escolar. 



XI – Planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa de assistência 

escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar, como merenda escolar e alimentação dos usuários 

de creches e demais serviços públicos. 

XII – Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos 

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em 

consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo. 

XIII – Implantar política de qualificação profissional, quando necessário, na área artístico-

cultural. 

XIV – Exercer outras atividades correlatas. 

 

Art. 28º São atribuições da coordenadoria de Cultura: promover o planejamento e fomento 

das atividades culturais com uma visão ampla, considerando a cultura como uma área estratégica para o 

desenvolvimento local. Elaborar o calendário sociocultural, instalação de memoriais e museus, ampliação e 

coordenação das bibliotecas públicas municipais. 

 

Art. 29º São atribuições da coordenadoria de Bibliotecas e Incentivo à Leitura: atuar nas 

atividades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de bibliotecas ou centros de documentação 

e informação quer no atendimento ao usuário, colaborar no controle e na conservação de documentos e 

equipamentos, fazer a aquisição, catalogação e classificação de materiais bibliográficos e documentais, 

auxiliar no gerenciamento de bibliotecas, fazendo a manutenção e conservação preventiva do acervo, 

adquirindo um bom atendimento aos usuários reais e virtuais. 

Art. 30º São atribuições da coordenadoria Administrativa: controla os recebimentos e 

remessas de correspondências e documentos, coordenando as atividades administrativas, de logística da 

unidade, organizando os arquivos, gerenciando informações e agenda da equipe da secretaria. 

 

 

Seção VII 

Dos deveres e Atribuições da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Turismo 

 

Art. 31º São atribuições da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Turismo: 

I - Formular e executar a política esportiva do Município, em suas diferentes modalidades. 

II - Promover a representatividade do Município em eventos desportivos estaduais, 

nacionais e internacionais. 

III - Realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes modalidades. 



IV - Sediar eventos esportivos. 

V - Promover o lazer a toda sociedade. 

VI - Realizar atividades socioculturais de lazer e recreação, mediante a utilização dos 

espaços disponíveis. 

VII - Proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas etárias, através de 

atividades esportivas e recreativas. 

VIII - Incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde e vitalidade às 

diferentes faixas etárias. 

IX - Implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do Município e 

praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos pela secretaria. 

X - Conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município. 

XI - Manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de atividades esportivas e 

de lazer e demais serviços prestados à comunidade, no âmbito da secretaria. 

XII - Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira 

ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e 

indireta da União, Estados e outros Municípios. 

XIII - Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais. 

XIV - Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria. 

XV - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria. 

XVI - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria. 

XVII - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre 

eventuais alterações. 

XVIII - Coordenador de Juventude: Promover e divulgar eventos e atividades sociais, 

educacionais, esportivas e culturais referentes à Juventude. 

XIX - Coordenador de Turismo: formulação, coordenação e execução da política, planos, 

programas e projetos voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo do Município, 

elaboração de roteiros que desenvolvam o turismo regional, divulgação e promoção dos principais pontos 

turísticos do município. 

XX - Coordenador de Eventos: Controlar agenda de eventos e palestras. Planejar, 

acompanhar e avaliar a realização dos eventos, definindo todos os recursos necessários para sua entrega. 

Participar de visitas técnicas e reuniões com fornecedores de eventos. Cotação, negociação e aprovação de 

fornecedores. Fazer toda a produção, acompanhar a entrega dos fornecedores e a finalização dos eventos. 



XXI - Coordenadoria Administrativa: controla os recebimentos e remessas de 

correspondências e documentos, coordenando as atividades administrativas, de logística da unidade, 

organizando os arquivos, gerenciando informações e agenda da equipe da secretaria. 

XXII – Exercer outras atividades correlatas. 

 

Seção VIII 

Dos deveres e atribuições da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo 

 

Art. 32º São atribuições da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo: 

I - Prestar assistência direta ao Executivo, no desempenho de suas atribuições. 

II - Planejar, projetar, orçar, coordenar, executar e fiscalizar as obras públicas da Prefeitura 

Municipal em consonância com a Secretaria de Planejamento. 

III - Programar, coordenar e execução da política urbanística do Município o cumprimento 

do Plano Diretor e a obediência do código de posturas e obras, da Lei de ocupação e uso do solo. 

IV- Fiscalizar e aprovar loteamentos e condomínios, bem como fazer cumprir as normas 

relativas ao parcelamento e uso do solo. 

V - Analisar, aprovar e fiscalizar projetos e a execução de edificações e construções; 

VI - Identificar os logradouros públicos e manter atualizado o sistema cartográfico 

municipal e as atividades inerentes a coibir às construções e loteamentos clandestinos, a racionalização e 

manutenção atualizada do cadastro predial do Município. 

VII- Executar obras de saneamento básico, em articulação com as Secretarias Municipais de 

Saúde e Meio Ambiente e Órgãos Federais e Estaduais. 

VIII- Promover os serviços de reposição, construção, conservação e pavimentação das vias 

públicas. 

IX- Manter a frota de veículos do município pronto para seu funcionamento. 

X - Manter a rede de galerias pluviais e fiscalizar a limpeza dos cursos d’água. 

XI - Executar as obras e/ou reparos solicitados pelas demais Secretarias, em articulação com 

seus setores específicos de prédios e equipamentos. 

XII- Promover a execução de desenhos das obras projetadas, mapas e gráficos necessários 

aos serviços. 

XIII - Elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das obras 

projetadas, tendo em vista o tipo de acabamento da obra. 

XIV- Promover a elaboração de projetos para o município. 



XV- Encaminhar, estudar e orientar a aprovação de projetos de loteamento, 

desmembramento e remembramento de terrenos de interesse social. 

XVI- Orientar e executar as atividades de planejamento físico do Município. 

XVII- Apoiar a fiscalização do cumprimento das posturas municipais relativas a 

construções, edificações e instalações particulares. 

XVIII- Supervisionar o cumprimento das normas relativas ao zoneamento e uso do solo. 

XIX- Conservar os prédios Municipais. 

XX- Analisar e aprovar projetos particulares e conceder o Alvará de Licença de construção. 

XXI- Fiscalizar a aplicação de normas técnicas urbanísticas do Município. 

XXII- Conservar e manter praças, calçamentos, estradas e prédios públicos em geral. 

XXIII- Garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação das 

ruas, praças, avenidas, parques, canais, caneletas e rios que banham o Município. 

XXIV- Gerenciar os serviços de drenagem, podação, capinação, terraplanagem e linhas 

d’água, objetivando a otimização dos serviços da área. 

XXV- Propiciar o funcionamento e a qualificação da iluminação pública. 

XXVI- Coletar e dispor os resíduos sólidos e as águas pluviais. 

XXVII- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência. 

XXVIII- Assessorar os demais órgãos, na área de competência. 

XXIX- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria. 

XXX- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e 

outras formas de parcerias. 

XXXI- Executar outras tarefas correlatas  

 

Seção IX 

Dos deveres e atribuições da Secretaria de Saúde 

 

Art. 33º A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições planejar, desenvolver, 

orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, compreendendo tanto o cuidado 

ambulatorial quanto o hospitalar; é de sua responsabilidade também planejar, desenvolver e executar as 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica competindo-lhe, especialmente: 

I – Prestar assistência direta ao Executivo, no desempenho de suas atribuições. 



II – Planejar, programar, elaborar e executar a política de saúde do município, conforme as 

diretrizes do SUS, através da implementação do Sistema Municipal da Saúde e do desenvolvimento de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização hierarquizada e 

integrada das ações assistenciais. 

III – Estabelecer diretrizes e promover o desenvolvimento da política municipal de saúde, 

por meio da formulação, execução e acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, em consonância com 

as deliberações diretrizes tripartites e com o que estabelece a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 

1990. 

IV – Executar a política de saúde do município com ações que visam garantir a prevenção de 

doenças, proteção e promoção da saúde da população. 

V – Atender de forma integral, universal e equânime, garantindo acesso da população a 

todos os níveis de serviços, contemplando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual 

e coletiva. 

VI – Definir o perfil demográfico e epidemiológico da população do município, no sentido 

de orientar a implantação e implementação dos serviços de saúde. 

VII – Promover pesquisas, estudos e avaliação da demanda aos serviços de saúde, das 

necessidades de saúde da população do município e da oferta de serviços nas unidades que compõem o 

sistema local de saúde. 

VIII – Garantir o que estabelece a Lei Federal nº. 8.142/90 no que concerne ao pleno 

exercício do controle social pela população. 

IX – Realizar as Conferências Municipais de Saúde e participar das Conferências Estadual e 

Nacional de Saúde. 

X – Promover a vigilância à saúde, implantando e implementando ações e programas de 

vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária. 

XI – Atuar na fiscalização e controle de serviços, indústrias e comércios de interesse à 

saúde, bem como exercer ações de intervenção sobre situações e ambientes de risco. 

XII – Promover, no âmbito do município, a fiscalização e o controle das condições 

sanitárias, de higiene, saneamento, alimentos e medicamentos. 

XIII – Implantar e fiscalizar as posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública. 

XIV – Prestar serviços ambulatoriais de média complexidade no nível de competência do 

município. 

XV – Prestar serviços de urgência e emergência, no nível de competência do município. 

XVI – Promover assistência à saúde e social aos servidores municipais. 

XVII – Promover campanhas de prevenção de doenças e educativas visando o estado de 

bem-estar da população municipal. 



XVIII – Desenvolver ações intersetoriais, para o desenvolvimento de programas conjuntos 

de promoção da saúde, articuladas com outros órgãos da administração municipal, estadual e federal e com 

entidades da iniciativa privada. 

XIX – Desenvolver o controle, a avaliação e a auditoria das ações e serviços de saúde sob 

gestão municipal. 

XX – Captar recursos financeiros – junto a órgãos, entidades e programas internacionais, 

federais e estaduais – para desenvolver projetos e programas específicos. 

XXI – Promover contratação supletiva de servidores e serviços de saúde, em situações 

emergenciais. 

XXII – desenvolver e implantar projetos e programas que sejam estratégicos para o SUS 

municipal. 

XXIII – Promover e desenvolver, no município, as ações concernentes à atenção básica de 

acordo com as formulações emanadas pelos governos Federal, Estadual e Municipal. 

XXIV – Capacitar e aperfeiçoar os recursos humanos na área da saúde públicas e afins; 

                       XXV – executar, no âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos para atender os 

serviços de saúde. 

XXVI – Administrar as Unidades Assistenciais sob responsabilidade do Município. 

XXVII – Executar, coordenar, acompanhar, controlar e fiscalizar os convênios e contratos 

com as entidades públicas e privadas – concernentes à execução das ações de saúde e ao desenvolvimento 

dos programas e projetos referentes à sua área de responsabilidade. 

XXVIII – Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência. 

XXIX – Assessorar os demais órgãos, na área de sua competência. 

XXX – Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria. 

XXXI – Executar outras tarefas correlatas. 

 

Seção X 

Dos deveres e atribuições da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

 

Art. 34º A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social é o órgão 

responsável pelas atividades de assistência social aos habitantes do município, bem como pela promoção 

do bem-estar e da melhoria das condições de vida da sociedade com ênfase na habitação e na geração de 

emprego e renda. Devendo ainda: 

I - Promover o levantamento dos principais problemas sociais, analisar e implementar as 

possíveis soluções. 



II - Elaborar programas de assistência social e submetê-los à apreciação do Chefe do 

Executivo Municipal. 

III - Fiscalizar a aplicação de subvenções concedidas a entidades de assistência social, como 

também promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, encarregadas do 

serviço de assistência social. 

IV - Promover a execução de programas de educação social e de assistência aos menores, 

estudando e propondo critérios a serem adotados para a concessão de auxílios e subvenções às entidades 

sociais e fiscalizar as suas aplicações. 

V - Promover o encaminhamento aos órgãos de saúde, de pessoas necessitadas, como 

também contatar com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para em um trabalho conjunto prestar 

assistência social aos estudantes carentes. 

VI - Elaborar e executar visitas de assistentes sociais às famílias carentes, estudando-lhes os 

casos e dando-lhes a orientação ou solução cabível e possível. 

VII - Planejar e executar programas que visem à melhoria das condições habitacionais da 

população. 

VIII - Planejar e executar a construção de conjuntos habitacionais. 

IX - Planejar e viabilizar loteamentos urbanos. 

X - Elaborar contratos de aquisição das casas populares e lotes urbanos. 

XI - Coordenar a distribuição das casas populares e lotes urbanos. 

XII - Exercer outras atividades correlatas, especialmente as que lhe forem atribuídas pelo 

Chefe do Executivo Municipal. 

XIII - Promover e capacitar agentes para sua inserção no mercado de trabalho. 

XIV - Buscar parcerias que visem introduzir novas formas de trabalho e geração de emprego 

e renda. 

 

Seção XI 

Dos deveres e atribuições da Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Recursos 

Hídricos 

 

Art. 35º A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Recursos 

Hídricos é órgão de planejamento, coordenação, execução, controle apoio e avaliação das atividades 

agropecuárias, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município, competindo-lhe, especialmente: 

I – prestar assistência direta ao Executivo, no desempenho de suas atribuições. 



II – desenvolver política de desenvolvimento agropecuário, Hídrico e de comercialização de 

seus produtos. 

III – executar as ações referentes às atividades relacionadas com a Secretaria, com 

preservação ambiental. 

IV – estimular os sistemas de produção integrados a pecuária e agrícola, com fornecimento 

de, semente e mudas; orientação sobre técnicas de produção e facilitação do uso de maquinários específico. 

V – estabelecer políticas que visam garantir o destino da produção no município, o 

abastecimento alimentar da população, a renda familiar e o desenvolvimento autóctone da merenda escolar. 

VI – fiscalizar, em conjunto com outras Secretarias, pela preservação do solo, florestas, rios 

e lagoa do município. 

VII – fiscalizar as atividades da pecuária de acordo com as leis, regulamentos, portarias e 

instruções editadas pela União e o Estado. 

VIII- proceder à execução de atividades referentes aos planos e programas agropecuários 

estabelecidos pela política municipal de abastecimento. 

IX – prestar assistência e apoio técnico às atividades inerentes a Secretaria. 

X – regular, orientar e disciplinar a distribuição de gêneros alimentícios de primeira 

necessidade e os seus meios de beneficiamento e comercialização. 

XI – propor, planejar e executar políticas de incentivo à pesca e ao pequeno produtor rural. 

XII – manter cadastro atualizado das propriedades rurais do município com indicação do uso 

do solo, produção e cultura agrícola. 

XIII – manter cadastro atualizado dos agricultores do município para melhorar sua 

produção. 

XIV – criar e manter atualizado sistema de informação da produção agrícola do município. 

XV – proteger e preservar, em conjunto com outras entidades (públicas e privadas), as áreas 

ocupadas pelas comunidades de agricultores e pecuaristas. 

XVI – estimular o associativismo, o cooperativismo, a implantação de micro empresas e de 

organizações relacionadas com a formação profissional específica da Secretaria. 

XVII – fomentar as atividades de produção através de acordos e cooperação com outros 

municípios da região. 

XVIII – articular, com órgãos estaduais, federais e entidades da iniciativa privada, ações 

inerentes às atribuições da Secretaria, priorizando a parcela da população mais desprovida socialmente. 

XIX – administrar os hortos agrícolas e florestais, feiras de produtos rurais e o entreposto 

pesqueiro. 



XX – orientar e acompanhar os produtores e os piscicultores na legalização de suas 

atividades produtivas; 

XXI – promover a capacitação da mão de obra local no beneficiamento e venda da produção 

agropecuária e pesqueira; 

XXII – regular as atividades comerciais relacionadas com a atividade da Secretaria (feira de 

produtores, mercado do produtor, feiras livre e outros); 

XXIII – zelar pelo cumprimento da legislação vigente, visando o desenvolvimento da 

produção agropecuária do Município; 

XXIV – emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência. 

XXV – assessorar os demais órgãos, na área de competência. 

XXVI – planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria. 

XXVII – fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios 

e outras formas de parcerias, na área de suas responsabilidades. 

XXVIII – executar outras tarefas correlatas. 

 

Art. 36º São atribuições da Coordenadoria do Meio Ambiente: 

I - Planejar, programar, coordenar e executar a programação municipal com atribuições 

voltadas à defesa e a preservação do meio ambiente, integrada com os demais setores governamentais. 

II - Promover a participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil na defesa 

do meio ambiente. 

III - Atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas ao meio 

ambiente, através do levantamento de limites das áreas de preservação, legalização de loteamentos e 

zoneamento ambiental. 

IV - Coordenar a reparação dos danos ambientais causados por atividades desenvolvidas por 

pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado através do replantio e revitalização de áreas 

verdes. 

V - Fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências legais de controle e prevenção 

ambientais nos processos produtivos e demais atividades econômicas que interfiram no equilíbrio 

ecológico do meio ambiente, alinhar a Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais e 

Federais correlatas, entre outras atribuições relacionadas à secretaria do meio ambiente e assessorar e dar 

suporte junto ao secretário municipal nas atribuições da secretaria de meio ambiente, contribuindo na 

elaboração de projetos e na atuação de fiscalização e prevenção de danos ambientais, entre outras 

atribuições relacionadas à secretaria de meio ambiente. 

 



Art. 37º São atribuições da coordenadoria administrativa dos cemitérios públicos e privados: 

I - Elaborar a guia de sepultamento para sepultamento nos cemitérios públicos e privados, 

gerenciar e administrar os Cemitérios Públicos Municipais; zelar pelo patrimônio e segurança dos 

cemitérios públicos municipais. 

II - Emitir todos os atos necessários para o bom funcionamento dos cemitérios públicos 

municipais. 

III - Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável aos cemitérios; fiscalizar o cumprimento 

da legislação aplicável aos cemitérios e funerárias, entre outras atribuições relacionadas a secretaria de 

meio ambiente. 

 

Art. 38º Fica revogada a Lei Municipal nº 442/2013. 

 

Art. 38-A Fica imediatamente extinto o Cargo Público de Consultor Geral do Município, de 

livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, criado pela Lei Municipal nº 391/2012.  

 

Art. 39º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 28 de 

Dezembro de 2017. 

 
 
 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O – ÚNICO 



I – FUNÇÃO COMISSIONADA DO GABINETE DO PREFEITO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 01 5.000,00 

ADMINISTRADOR GERAL DO CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

01 3.000,00 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 01 2.500,00 

MESTRE CERIMONIAL 01 1.600,00 

ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE 05 1.500,00 

SECRETÁRIA EXECUTIVO DO D.O.M. 01 1.450.00 

SECRETÁRIA DE GABINETE 02 1.450,00 

DIRETOR 01 2.000,00 

COORDENADOR 04 1.45000 

 

FUNÇÃO COMISSIONADA DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 01 5.000,00 

COORDENADOR 02 1.450,00 

 

 

II – FUNÇÃO COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 01 5.000,00 

COORDENADOR 01 1.450,00 

SOBCOORDENADOR 01 1.100,00 

 

 

 

 

III – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 



SECRETÁRIO 01 5.000,00 

ASSESSORIA TÉCNICA INSTITUCIONAL 01 2.000,00 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 01 1.500,00 

COORDENADOR 09 1.450,00 

PREGOEIRO 01 5.000,00 

SUBCOORDENADOR 05 1.450,00 

 

IV– FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

COORDENADOR 05 1.450,00 

SUBCOORDENADOR 03 1.100,00 

ASSESSORIA TÉCNICA INSTITUCIONAL 01 2.000,00 

 

 

V – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

COORDENADOR 03 1.450,00 

SUBCOORDENADOR 03 1.100,00 

 

 

FUNÇÃO COMISSIONADA DO TESOUREIRO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

TESOUREIRO 01 5.000,00 

 

 

 

VI – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 



DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

COORDENADOR 17* 1.450,00 

SUBCOORDENADOR 02 1.100,00 

DIRETOR ESCOLAR 30 * 

VICE-DIRETOR 30 * 

DIRETOR DO CENRTRO RURAL 01 * 

VICE-DIRETOR DO CENTRO RURAL 01 * 

* Conforme a Emenda Modificativa nº 08, ao Projeto de Lei nº 019/2017 GP, de 26 de dezembro de 2017. 

 

VII – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

COORDENADOR 06 1.450,00 

SUBCOORDENADOR 04 1.100,00 

 

VIII – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E 

URBANISMO 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

COORDENADOR 07* 1.450,00 

SUBCOORDENADOR 03 1.100,00 

* Conforme a Emenda Modificativa nº 03, ao Projeto de Lei nº 019/2017 GP, de 26 de dezembro de 2017. 

 

 

 

IX – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAÚDE 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

GERÊNCIA 07 1.600,00 



COORDENADOR 26* 1.450,00 

COORDENADOR ADM DE PSF 16* 1.450,00 

FISCAL DE VISA 06 1.100,00 

SUPERVISOR DE CAMPO 06 1.100,00 

* Conforme a Emenda Modificativa nº 07, ao Projeto de Lei nº 019/2017 GP, de 26 de dezembro de 2017. 

 

 

 

X – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

ASSESSOR TÉCNICA INSTITUCIONAL 02 2.000,00 

ASSESSORIA TÉCNICA 01 2.400,00 

SECRETARIO EXECUTIVO 01 2.000,00 

COORDENADOR 14* 1.450,00 

COORDENADOR ESPECIAL 02 2.000,00 

SUBCOORDENADOR 03 1.100,00 

* Conforme a Emenda Modificativa nº 05, ao Projeto de Lei nº 019/2017 GP, de 26 de dezembro de 2017. 

 

 

 

XI – FUNÇÃO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, 

PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR- R$ 

SECRETÁRIO 01 5.000,00 

COORDENADOR  08* 1.450,00 

SUBCOORDENADOR 04 1.100,00 

* Conforme a Emenda Modificativa nº 06, ao Projeto de Lei nº 019/2017 GP, de 26 de dezembro de 2017. 

 



 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 28 de 

Dezembro de 2017. 

 

 

 
__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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