
PROJETO DE LEI Nll 002/2022 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.9:P:'OOOi·BS 

DE 01 DE MAR�O DE 2022 

DISPOE SOBRE A REORGANIZA�O DA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO 
DE PENAFORTE/CE E DJ\ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE, ESTADO DO CEARA, no uso 
de suas atribulcoes legais que lhe confere a Lei orgaruca Municipal, submete a 
apreciacao e deliberacao da camara municipal de Penaforte/CE o seguinte projeto de 
Lei: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSl�OES INICIAIS 

Art. 12 A estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal e 
reorganizada nos termos desta Lei, obedecidas as disposicoes da Lei Organica do 
Municipio e demais normas aplicaveis. 

Art. 22 0 Poder Executivo Municipal compreende um conjunto integrado de diferentes 
orgaos, cuja estrutura administrativa e organizacional serve de alicerce para nortear suas 
acoes, baseadas numa visao sistemica e integrada das atividades e dos relacionamentos, 
sejarn instituclonais ou com a sociedade em geral, objetivando alcancar as metas definldas 
no planejamento do longo prazo. 

Art. 32 - A estrutura administrativa e instrumento de acao de governo e suas atividades 
terao par objetivo, em todos os niveis e modalidades no amblto do Municfpio, a melhoria 
da qualidade de vida da populacao e visarao: 

I - a forrnacao do cidadao: 

II - o desenvolvimento economico: 

Ill - a saude da populacao: 

IV - e um espaco flsico organizado, saudavel e agradavel. 

CAPITULO II 

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Art 42_ A Adrninistracao Publica do Munidpio de Penaforte, bem coma as acoes do 
Governo Municipal, em obediencia aos princfpios de legalidade, impessoalidade, 
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moralidade e publicidade, se orientarao no sentido de desenvolvimento do Municipio e de 
aprimoramento dos services prestados a populacao, mediante planejamento de suas 
atividades, 

§ 1Q. O planejamento das atividades da Administracac Municipal sera feito atraves da 
elaboracao e manutencao atualizada dos seguintes instrumentos: 

I - Pianos de Governo e de Desenvolvimento Municipal; 

II - Plano Diretor; 

Ill - Plano Plurianual: 
IV - Diretrizes Orcamentarias: 

V - Orcamento Anual; 

VI - Pianos e Programas Setorlais. 

§ 22. A elaboracao e a execucao do planejamento das atividades municipais deverao 
guardar estreita consonancia com os pianos e programas do Governo do Estado e dos 
orgaos da Admtnistracao Federal. 

Art. 52, Os Pianos de Governo e de Desenvolvimento Municipal resultarao do 
conhecimento objetivo da realidade de Penaforte, em termos de problernas, limitacfies, 
possibilidades e potencialidades e compor- se-ao de diretrizes gerais de desenvolvimento, 
definindo objetivos, metas e politicas globais e setoriais da Administracao Municipal. 

Art. 62. 0 Plano Diretor e o instrumento basico da politica de desenvolvimento e de 
expansao urbana do Municipio. 

Paragrafo untco, 0 Plano Diretor devera canter: 

I - disposicfies sabre o sisterna viario, urbano e rural, o zoneamento e o lotearnento 
urbane, a ediflcacao e os services publlcos locais; 

II - diretrizes sabre o desenvolvimento econornico e integracao da econornia municipal a 
regional; 

III - normas de promccao social e acao cornunitaria, bem como sobre a criacao de 
condicoes para o bem estar social da populacao: 

IV - principles de organizacao institucional que possibilitem a permanente plantficacao 
das atividades municipais e sua integracao aos planos e prograrnas do Estado e da Uniao. 

Art. 7Q, A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecera objetivos e metas da 
Administracao Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duracao continuada. 

Art. SQ. A Lei de Diretrizes Orcarnentarlas estabelecera metas e prioridades da 
Administracao Municipal, incluindo programas de investimentos para o exercfcio 
financeiro subsequente, orientara a elaboracao da Lei Orcamentarla Anual e dispora 
sobre alteracoes na legislacao tributaria. 

Art. 92, A Lei Orcamentaria Anual cornpreendera: 

I - o orcarnento fiscal; 
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II - o orcamento das atividades mantidas pelo Municipio; 

Art. 102. Os pianos e programas setoriais deflnirao as estrategias e acoes do Governo 
Municipal no campo dos services publicos, a partir das politicas, prioridades e metas 
fixadas nos Planas de Governo e de Desenvolvimento Municipal. 

Art 112. Os orcamentos previstos no Art. 92• Desta Lei serao compatibilizados com o 
Plano Plurianual e as Diretrizes Orcamentarias, evidenciando os programas e politicas do 
Governo Municipal. 

Art 122. A elaboracao e a execucao dos pianos e programas do Governo Municipal terao 
acompanhamento e avaliacao permanentes, de modo a garantir o seu exito e assegurar a 
sua continuidade. 

Art. 132, As atividades da Administracao Municipal, especialmente a execucao dos pianos 
e programas de as:ao governamental, serao objeto de permanente coordenacao em todos 
os niveis, mediante a atuacao das direcoes e cheflas e a realizacao sisternatica de reunifies 
de trabalho. 

Art 142, 0 Prefeito Municipal, com a colaboracao dos titulares das Secretarias Municipais 
e dos orgaos de igual ni vel hierarquico, conduzira o processo de planejamento e induzira 
o comportamento administrativo da Prefeitura para a consecucao dos seguintes objetivos: 

I - coordenar e integrar a acao local com a do Estado ea da Uniao: 

II - coordenar e integrar o planejamento em nfvel municipal, compatibilizando metas, 
objetivos, pianos e programas setoriais e globais de trabalho, bem como orcamentos 
anuais e pianos plurianuais: 

III - acompanhar e avaliar a eficiencia, a eficacia ea efetividade dos services publicos: 

IV - integrar os objetivos e acoes das varias unidades organizacionais do Poder Executivo 
Municipal; 

V - coordenar a elaboracao e execucao dos pianos e orcamentos pubhcos de forma 
integrada; 

VI - coletar e interpretar dados e inforrnacoes sabre problemas do Municfpio e formular 
objetivos para a acao governamental; 

VII - identificar solucoes que permitam a adequada alocacao dos recursos municipais 
entre os diversos programas e atividades; 

VIII - definir as acoes a serem desenvolvidas pelos diferentes orgaos no sentido de 
cumprir os objetivos governamentais; IX - levantar dados e inforrnacoes sabre a execucao 
das acoes programadas avalia-las e definir medidas corretivas; 

X - sintonizar os planos setoriais com as polfticas de acao cornunitaria adotadas pelo 
Municfpio. 

Art. 152, Todos os orgaos da Administracao devem ser acionados permanentemente no 
sentido de: 

I - conhecer os problemas e as demandas da populacao: 

II - estudar e propor alternativas de solucao economicamente compatfveis com a 
realidade local; 
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III - definir e operacionalizar objetivos de a�ao governamental; 

IV - acompanhar a execucao de programas, projetos e atividades que lhes sao afetos; 
V & avaliar periodicamente o resultado de suas acoes: 
VI - rever e atualizar objetivos, programas e projetos. 

Art. 162• O planejamento municipal devera adotar coma principio basico a democracia e a 
transparencia no acesso as informacces disponiveis, 

Art 112. 0 Munidpio buscara, por todos os meios ao seu alcance, a cooperacao de 
associacoes representativas no planejamento municipal. 

CAPITULO III 
DA A<:AO ADMINISTRA TIVA 

Art. 18!! A acao administrativa sera pautada pelos seguintes fundamentos: 

I - observancia aos principios e leis que regem a Adrninistracao Publica: 

II - gestao baseada no planejamento, na Inovacao, na participacao social e nos resultados 
em prol da sociedade; 

III - probidade, transparencia e respeito ao cidadao: 

IV - equilibrio econcmico-financeiro: 

V - valorizacao humana e das cornpetencias individuais e coletivas; 

VI - bern-estar, desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida das pessoas; e 

VII - desenvolvimento sustentavel. 

CAPiTULO IV 

DA ESTRUTURA ADMINISTRA TIVA 

Art. 192 - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Penaforte - Ceara 
compoe-se de acoes e services integrados ao gabinete do Prefelto, secretarias, diretorias, 
assessorias e divisoes e dos seguintes orgaos: 

l-Gabtnete do Prefeito; 
II - Secretaria Municipal de Controladoria e Ouvldoria Geral; 
III - Procuradoria Geraldo Munidpio; 
IV - Secretaria Municipal de Administracao e Financas: 
V- Secretaria Municipal de Seguranca Publlca e Transito. 
VI - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo; 
VII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario: e meio ambiente. 
VIII - Secretaria Municipal de Protecao Social, [ustica, Cidadania, Mulheres e Direitos 
Humanos. 
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IX - Secretaria Municipal de Educacao Basica: 
X - Secretaria Municipal de Saude: 
XI - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; 
XII - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos; 

Paragrafo unico. 0 Gabinete do Prefeito, a Controladoria-Geral, a Procuradoria-Geral do 
Municipio e as Secretarias Municipais sao orgaos de primeiro nivel administrative, 
cabendo-lhes o exercicio das cornpetencias definidas nesta Lei. 

CAPiTULO V 
DAS COMPETENCIAS DOS ORGAOS 

SE<;AO I 
DO GABINETE DO PREFEITO 

Art 20Q O Gabinete do Prefeito e o orgao ao qual incumbe: 

I - prover os meios administrativos necessarios a atuacao do Prefeito; 

II - assessorar e apoiar tecnicamente o Prefeito, o Vice-Prefeito e as unidades 
administrativas; 

III - assistir e assessorar o Prefeito nos assuntos de natureza institucional, politica e 
administrativa; 

IV - coordenar a representacao institucional, politica e administrativa do Prefeito; 

V - dar suporte e assistencia ao Prefeito nas relacoes oficiais entre o Poder Executivo e os 
demais poderes, entidades, orgaos, autoridades e com a populacao em geral; 

VI - atuar no planejamento, organizacao, articulacao, direcao, coordenacao, execucao, 
controle e avaliacao das politicas publicas municipais, das acoes de governo e das relacoes 
institucionais; 

VII - coordenar o processo legislativo no amblto do Poder Executivo e a interacao com o 
Poder Legislativo; 

VIII - produzir inforrnacoes de natureza tecnica e administrativa; 

IX - promover a integracao das acoes da Administracao Municipal; 

X - coordenar as atividades de imprensa e cornunicacao social; 

XI- exercer outras competencias correlatas fixadas em regulamento. 

Art 21Q. 0 Gabinete do Prefeito, alern da Chefia de Gabinete, compoe-se das seguintes 
unidades de services, subordinados diretamente ao respectivo titular: 

I - Assessoria de Comunicacao, Redacao e Atos Oficiais. 
II - Assistencta de Gabinete; 
III - Assistencia Tecnica. 

,......---:7----- 
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SE�AO II 
DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 

Art. 222. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio (CGM) tern como objetivo 
primordial o apoio e a orientacao dos orgaos da adrninistracao municipal quanto ao 
cumprimento dos procedimentos legais que disciplinam a execucao do gasto publico, 
assegurando o direito de acesso a informacao, Sendo ainda um 6rgao de controle, 
flscalizacao, assistencia imediato e de assessoramento tecnico do Gabinete do Prefeito 
Municipal, com o objetivo de executer as atividades de Controle Interno, no ambito da 
admtntstracao Direta e lndireta do Municipio, alicercado no acompanhamento dos atos e 
decisoes exarados pela Adrninistracao Municipal, mediante a ernissao de relat6rios 
peri6dicos e arquivamento das analises reallzadas, bem como na realizacao de auditorias 
e inspecoes, com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual - PPA - e a 
regularidade e eficacla na execucao dos Planos e Polltlcas de Governo, no mfnimo uma vez 
ao ano: 

II - avaliar a adequacao da Lei Orcarnentaria Anual - LOA - ao Plano Plurianual ea Lei de 
Dtretrtzes Orcamentarias - LDO: 

III - acompanhar a execucao orcarnentaria, avaliando bimestralmente o comportamento 
da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relacao as renuncias 
e evasao de receitas, bem como em relacao a eflcacia das medidas adotadas a fim de 
conter a inadimplencia: 
IV - acompanhar as modificacces orcamentarias a fim de atestar a sua legalidade e 
adequacao ao PPA ea LDO; 

V - acompanhar as subvencoes concedidas pelo Municipio quanta a legalidade e ao 
interesse publico na concessao, bem como, acompanhar as devidas prestacoes de contas 
das entidades; 

VI - Realizacao do controle interno das atividades de adrnlnlstracao financeira, 
patrimonial, orcarnentaria e contabil dos orgaos e entidades da Administracao Direta e 
Indireta, bem coma dos fundos municipais e dos convenios firmados com entidades que 
recebem subvencoes ou outras transferencias a conta do orcarnento municipal no que se 
refere a legalidade, legitimidade e economicidade; 

VII - avaliar, anualmente, as obras em execucao e as obras finalizadas no exercicio quanta 
a legalidade do procedimento licitat6rio e a regularidade na execucao e entrega; 

VIII - examinar as fases de execucao da despesa, inclusive verificando a regularidade das 
ltcitacoes e contratos, sob os aspectos da Jegalidade, legitimidade e economicidade. 

IX - avaliar a legalidade dos Adltlvos Contratuais efetuados; 

X - acompanhar as movimentacces patrlmonlals efetuadas pelas entidades; 

XI - exercer o controle das Operacoes de Credito, avals e garantias, bem coma dos direitos 
e haveres do Municipio: 
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XII - acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de 
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da 
Educacao - FUNDEB - e do Conselho Municipal de Saude, bem como o regular envio pelo 
Poder Executivo aos Conselhos das inforrnacoes e prestacoes de contas exigidas; 

XIII - Realizar a prograrnacao, coordenacao, acompanhamento e avaliacao das acoes 
setoriais, atraves da realizacao de inspecoes e de auditorias, e proposicao de aplicacao de 
sancoes, conforme legislacao vigente, a gestores e agentes inadimplentes; 

XIV - Realizar apuracao de denuncias relativas a irregularidades ou ilegalidades 
praticadas em orgao ou entidade da Admintstracao, dando ciencia ao Prefeito Municipal, 
ao interessado e ao titular do orgao ou autoridade equivalente, sob pena de 
responsabilidade solidaria: 

XV - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciencia dos alertas 
emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado e supervisionando as medidas adotadas pelo 
Poder Executive, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 
22 e 23, da Lei Complementar nQ. 101/2000; 

XVI - realizar o controle da destinacao de recursos obtidos com a alienacao de ativos, em 
conformidade com as restricoes impostas pela Lei Complementar n9. 101/2000; 

XVII - Realizar a auditoria nos diversos segmentos da Administracao Municipal, direta e 
indireta, nas entidades publicas ou privadas que recebam, a qualquer ti tulo, recurses 
financeiros do Municipio: 

XVIII - Observar o zelo ea acao para fazer cumprir a Politica Municipal de Transparencia, 
acesso aos cidadaos as informacoes e etica na Adrninistracao Publica: 

XIX - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos 
de adrnissao de pessoal, a qualquer ti tulo, na Administracao Dir eta e Indireta, incluidas as 
fundacoes mstituidas ou mantidas pelo Peder Publlco municipal, excetuadas as 
norneacoes para cargo de provimento em comissao e designacoes para funcao gratificada; 

XX - Acompanhar o recebimento de denuncia e reclamacoes sobre o atendimento dos 
services publicos, bem como o encaminhamento para solucao juntos aos orgaos 
competentes e respectivo acompanhamento; 

XXI- Expedir recomendacoes aos servidores publicos dos orgaos da Adrninistracao 
Municipal, quando se fizer necessario; 

XXII - realizar outras atividades de manutencao e aperfeicoamento do Sistema de 
Controle Interno, inclusive quando da edicao de leis, regulamentos e orientacdes. 

Paragrafo unlco, 0 Controlador e Ouvidor Geral obedecera as normas de padronizacao 
do servico de coleta de dados, verificacao previa e envio de informacoes ao Prefeito 
Municipal, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este. 

Art 23!.!. No apoio ao Controle Externo, a CGM devera exercer, dentre outras, as seguintes 
atividades: 

I - organizar e executar, por iniciativa pr6pria ou por solicitacao do Tribunal de Contas 
dos Municfpios - TCM, a programacao semestral de auditoria contabil. financeira, 
orcarnentaria, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, 
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mantendo a documentacao e relat6rios organizados, especialmente para vsrificacao do 
Controle Externo; 
II - realizar auditorias nas contas dos responsaveis sob seu controle, emitindo relatorios, 
recomendacoes e parecer. 

Art 24!!. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Munlci pio, alem do Gabinete do 
Controlador e Ouvidor Geral, comp6e-se das seguintes unidades de services, diretamente 
subordinados ao respectivo titular: 

I - Assessoria de Acompanhamento e Controle Interno; 

II -Asststencia da Controladoria; 

III - Assistencia Tecnica, 
IV- Ouvidor Distrital da Sede do Munidpio; 

SE�AO III 
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

Art. 25!!, A Procuradoria Geral do Municfpio e lnstituicao de natureza permanente, 
essencial a adminlstracao publica municipal, vinculada diretamente ao Gabinete do 
Prefeito Municipal, a qual incumbe a representacao judicial do Municfpio de Penaforte. 
Art. 269 Compete a Procuradoria Geraldo Municipio: 
I - representar judicialmente o Municfpio e suas autarquias; 
II - cobrar administrativa e judicialmente a Divida Ativa do Municipio; 
III - defender em [uizo e fora dele, ativa e passivamente, os atos e prerrogativas do Chefe 
do Poder Executivo; 
IV - emitir parecer e fixar a mterpretacao governamental de leis e atos administrativos; 
V - elaborar minutas de mformacoes a serem prestadas ao Iudiciarlo em mandado de 
seguranca e habeas data impetrados contra atos do Prefeito e Secretaries Municipais ou 
outras autoridades indicadas no regulamento; 
VI ... encaminhar representacao de inconstttucionalidade de leis e outros ates normativos 
municipais: 
VII - defender os interesses do Municfpio em contenciosos administrativos; 
VIII - assessorar o Prefeito Municipal na elaboracao legislativa; 
IX - propor ao Prsfeito a edicao de normas legals e regulamentares de natureza geral: 
X - opinar, por determinacao do Prefeito, sobre consultas que devam ser formuladas 
pelos orgaos da admlnistracao direta e indireta ao Tribunal de Contas dos Municfpios e 
demais orgaos de controle financeiro e orcarnentario: 
XI - opinar previamente sobre o cumprimento de decis6es judiciais e, por deterrninacao 
do Prefeito, nos pedidos de extensao dos julgados administrativos. 
XII - autorizar, mediante delegacao de competencia do Prefeito: 
a) a nao propositura ou a desistencia de acao judicial; 
b) a dispensa de interposicao de recurses judiciais ou a desistencia de recurses ja 
interpostos; 
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c) a nao execucao de julgados quando a iniciativa se revelar infrutffera. 

§ 6Q, Compete ao Procurador Adjunto: 
I - substituir automaticamente o Procurador Geral em seus impedimentos, ausencias 
temporarias, ferias, licencas ou afastamentos ocasionais, bem como no caso de vacancia 
do cargo, ate nomeacao do novo titular; 
II - auxiliar o Procurador Geral no exercicio de suas atribuicoes: 
Ill - exercer outras atribuicoes que !he forem cometidas: 

Art. 27Q. Ao Procurador Geral do Municfpio, sob pena de responsabilidade disciplinar e 
consequente exoneracao do cargo, e vedado: 
I - receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, vantagens nos processos 
submetidos a seu exame ou patrocinio, ressalvados os honoraries decorrentes da 
sucumbencia judicial, que lhes pertencerao na integralidade; 
II - patrocinar a defesa de terceiros em qualquer processo judicial ou administrative em 
que haja interesse do Municipio. 

Art. 28Q. A Procuradoria Geral do Municipio, alem do Gabinete do Procurador Geral, 
compoe-se das seguintes unidades de services, subordinados diretamente ao respectivo 
titular: 
I - Procuradoria Adjunta do Munidpio; 
II - Assistencla da Procuradoria: 
III - Assistencia Tecnica: 
IV - Setor de Licitacao, 

Art. 29Q. A Cornissao Permanente de Licitacao e orgao responsavel pelo recebimento e o 
exame de documentos e propostas, bem como os respectivos julgamentos e a pratica dos 
demais atos necessaries, visando a escolha da melhor proposta para a Admtnistracao 
Municipal. 
Art 30!!. Sao atribuicoes da Cornissao Permanente de Licitacao: 
I = examinar a regularidade formal dos documentos de habilitacao: 
II - realizar as diligencias necessarias ao desempenho de suas funcces: 
Ill - decidir sabre a habilitacao ou inabilitacao dos proponentes; 
IV - julgar as propostas tecnicas ou cornerciais, quanta aos aspectos formal e de merito: 
V - proceder a classificacao ou desclassificacao das propostas; 
VI - rever seus atos, de oficio ou por provocacao, quando considera-los passfveis de 
correcao, fundamentalmente; 
VII - receber recursos interpostos contra seus atos, dirigidos a autoridade superior, 
informando aos demais participantes da licitacao a sua interposicao e dando-lhes o 
seguimento legal; 
VIII - apreciar recurso hierarquico interposto, revendo o ato respective, se for o caso, ou 
remetendo o recurse, devidamente instruido, a autoridade superior; 
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IX - promover as diligencias determinadas pela autoridade superior; 
X - comunicar ao setor competente, para a devida apuracao e eventual imposicao de 
penalidade, a ocorrencia de fato que possa configurar falta ou ilfcito; 
XI - praticar os demais atos necessaries ao desenvolvimento de suas atribuicoes. 

Art. 312. A Comlssao Permanente de Licitacao sera constitufda por tres membros 
titulares e dais suplentes, dentre as titulares sera escolhido o Presidente e o Secretario e 
nomeados par Portaria do Chefe do Executivo Municipal. 

§ 12. Compete ao Presidente da Comissao: 
I - convocar os demais mernbros, titulares au suplentes, sempre que necessario para o 
desenvolvimento dos trabalhos da Comissao: 
II - abrir, presidir e encerrar as sessces da Comlssao, anunciando as deliberacoes 
tomadas; 
III - exercer o poder de policia para manter a ordem e a seguranca dos trabalhos, 
solicitando a quern de direito a requisicao de forca policial, quando necessario: 
IV - rubricar os documentos de habilitacao e os relativos as propostas; 
V - conduzir o procedimento licitat6rio, praticando os atos ordinat6rios necessaries: 
VI - resolver questoss levantadas, verbalmente ou por escrlto, quando forsm de sua 
cornpetencia decis6ria; 
VII - determinar a realizacao das diligsnclas necessarias ao born andamento dos trabalhos 
da Comissao: 
VIII - votar nos procedimentos licitat6rios de que participar: 
IX - praticar os demais atos necessaries ao born andamento dos trabalhos da Cornissao. 

§ 22. Sao atribuicoes do secretario da Cornissao: 
I - atender as convocacces feitas pelo Presidente da Cornissao e participar das sessces: 
II - auxiliar o Presidente e o Assessor [uridico da Cornissao em suas tarefas e atender as 

suas determinacoes: 
Ill - lavrar atas das reunlces da Comissao: 

IV .. providenciar a publicacao dos atos da Cornissao, na forma e modo legals. 

§ 3!!. Sao atribuicoes do mernbro titular da Comissao: 
I - atender as convocacoes feitas pelo Presidente da Cornissao e particlpar das sessoes: 
II - votar nos procedimentos licitat6rios de que participar; 
III - rubrlcar os documentos de habilitacao e as propostas; 
IV - auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender as suas determinacces. 

§ 42• Em suas ausencias ou impedimentos, o Presidente sera substituf do pelo secretario. 

§ 52• Em caso de ausencia ou impedimento de membro titular, a substituicao far-se-a por 
um dos suplentes convocado pelo Presidents, observada a ordem de suplencia. 
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§ 62, Os servidores designados para compor Comissao Permanente de Licitacces, 
perrnanecerao lotados em seus orgaos de origem, com exercf cio na Procuradoria Geral do 
Municipio durante o prazo de designacao, ficando, a partir da publicacao do ato de 
designacao, afastados do exercicio das atribuicoes de seus cargos efetivos, sem prejuizo 
das respectivas remuneracfies. 

SE«;AO IV 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRA«;AO E FINAN«;AS 

Art. 322. A Secretaria de Administracao e Financas e o orgao ao qual incumbe exercer: 
I - As atividades relacionadas a prestacao de servicos-rneio necessaries ao funcionamento 
regular das unidades da estrutura organizacional Poder Executive Municipal, 
padronizando e racionalizando equipamentos, materiais e procedimentos; 
II - a administracao patrimonial; 
III - adminlstracao de materiais; 
IV - redigir em conjunto com a Procuradoria Geral do Municf pio, regulamentos, bem como 
convenios, acordos e contratos de todos os orgaos da adrninistracao direta; 
V - efetuar a padronizacao, elaboracao, reproducao e controle de documentos e atos 
oficiais, sua rota administrativa e encaminhamento para publicacao: 
VI - estudo e acompanhamento da acoes administrativas e seus registros, mediante 
perrnanente moderntzacao admtnlstrativa e de organizacao, sistemas e rnetodos: 
VII - definicao das diretrizes gerais para a elaboracao, execucao, controle e supervisao dos 
pianos, programas e projetos da adrninlstracao: 
VIII - o assessoramento ao Prefeito Municipal em assuntos de sua cornpetencia e que 
nesta condicao lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e inforrnacoes a fim de 
subsidiar o processo decis6rio; 
IX - definicao das diretrizes gerais para a elaboracao, execucao, controle e supervisao dos 
pianos, programas e projetos da administracao: 
X - os tratos dos assuntos de politica fazendaria e financeira do Municipio: 
XI � o desempenho das atividades referentes ao lancamento, arrecadacao e fiscalizacao 
dos tributos e rendas municipais, bem como as relacoes com os contribuintes; 
XII - o assessoramento as unidades do Municipio em assuntos de ftnancas, 
XIII - a gestao da legislacao tributaria e financeira do Municfpio; 
XIV - a inscricao e cadastramento dos contribuintes, bem como a orientacao dos mesmos; 
XV - o recebimento guarda rnovimentacao e pagamento dos dinheiros e outros valores do 
Municipio; 
XVI - o registro e controle contabeis da adrninistracao financeira e patrimonial e o registro 
da execucao orcamentaria, 
XVII - a flscalizacao dos orgaos da administracao centralizada, encarregados do 
recebimento de dinheiro e outros val ores; 



XVIII - o planejamento economico e a elaboracao do piano plurianual, da lei de diretrizes 
orcarnentarlas e da proposta orcamentarla: 
XIX - gestao fiscal atraves de acao planejada e transparente, prevencao de riscos e 
correcoes de desvios capazes de afetar o equilibrlo das contas publicas, verificacao do 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediencia a llrnites, 
visando ao equilibrio das contas publicas, condicoes no que tange a renuncia de receita, 
geracao de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dfvida consolidada 
rnobiliaria, operacoes de credito, inclusive por antecipacao de receita, concessao de 
garantia e inscricao em restos a pagar; 
XX - o assessoramento ao Prefeito Municipal em assuntos de sua cornpetencla e que nesta 
condicao lhe forern cometidos e o fornecimento de dados e inforrnacoes a fim de subsidiar 
o processo decis6rio. 
Paragrafo unico. O titular da Secretaria de Administracao e Financas e o gestor do Fundo 
Geral do Munidpio de Penaforte. 

Art JJQ, A Secretarla de Admlntstracao e Financas, alem do Gabinete do Secretario, 
cornpoe-se das seguintes unidades de services, diretamente subordinados ao respective 
titular: 
I - Secretario Adjunto; 
Ir - Assessorla de Planejamento Financeiro, Orcameuto e Financas: 
III - Assistencla Tecntca [urfdica e fiscal 
IV - Assistencla de Secretaria; 
V - Departamento de Recursos Humanos; 
VI - Departamento de Almoxarifado; 
VII - Departamento de Tributacao, Arrecadacao e Flscalizacao 
VIII- Departamento de Cornpras: 

SE<;AOV 
DA SECRET ARIA DE AGRICUL TURA E MEIO AMBIENTE 

Art 34Q, A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e o orgao ao qua! incumbe: 
I - atuar no planejamento, organizacao, articulacao, direcao, coordenacao, execucao, 
controle e avaliacao das poHticas publicas que vlsem ao desenvolvirnento do meio rural e 
da populacao que nele vive, em especial, por meio da agricultura e pecuaria: 

II - atuar no fomento, incentive, orientacao e assistencia tecnica ao setor agricola e 
pecuario do Munidpio; 

III - buscar a melhoria da qualidade de vida no meio rural; 

IV - disponibilizar inforrnacoes que subsidiem o desenvolvimento das cadeias produtivas; 

V - incentivar e fomentar a pesquisa, a ciencia, a tecnologia ea inovacao em pro! da 
agricultura, da pecuarta e do desenvolvtrnento do meio rural; 

VI - dotar o meio rural de infraestrutura de apoio a producao ea cornercialtzacao: 
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VII - prestar services de rnecanizacao aos agricultores e pecuaristas; 

VIII - realizar a abertura, pavimentacao e conservacao de vias publicas rurais; 

IX - estimular o agroneg6cio, novos canais de comercializacao e o associativismo rural; 

X - desenvolver poll ticas para o fortalecimento <las cadeias produtivas da agricultura 
familiar; 

XI - facilitar o acesso do produtor aos insumos e services basicos: 

XII - estimular a qualiflcacao dos produtores, em especial por meio de cursos, palestras, 
visitas tecnicas e demais eventos; 

XIII - fomentar a agroecologia; 

XIV - gerir os services de inspecao agroindustrial de cornpetencia do Municfpio; 

XV - elaborar estudos relacionados com as acoes de sua area de competencia: 

XVI - exercer a fiscalizacao dos orgaos e entidades que receberem auxilios, contribuicoes 
ou subvencoes do Municipio, nos assuntos de sua cornpetencia: 

XVII - zelar pelas maquinas, vefculos e hens moveis, realizando o controle dos estoques 
de bens de uso e consumo atinentes a sua atividade: 

XVIII - assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competencia: 

XIX - exercer outras competencias correlatas fixadas em regulatnento. 

Art 352• A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, alem do Gabinete do Secretario, 
compce-se das seguintes unidades de services, diretamente subordinadas ao respectivo 
titular: 
I - Secretario Adjunto; 
II • Assessoria Administrativo; 
III - Assistencla Tecnica: 
IV - Assistencia de Secretaria; 
V - Departamento de Meio Ambiente e Defesa Civil 

SE(;AOVI 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 

Art 362. A Secretaria de Assistencia Social e o orgao ao qual incumbe: 
I - a definicao, implantacao e execucao da politica de integracao comunitaria e 
atendimento as criancas quanta as garantias e direitos fundamentais e individuals, 
tendentes a valorizacao e a busca da cidadania plena; 
II • apoio e valorizacao as iniciativas de organizacao cornunitaria voltadas para a busca da 
melhoria das condicces de vida da populacao: 
III • o estabelecimento e execucao de programas especfficos de amparo, atendimento, 
integracao e reintegracao social dos menores desamparados, suprindo, pela acao do 
Poder Publico, a ausencia da familia e superando os impedimentos da estrutura social; 

�-- 



IV - garantir a discussao e participacao da comunidade atraves de suas organizacoes 
formais na definicao de propriedades de Intervencao do poder publico: 
V - prornocao social de programas especiais de atendimento ao trabalhador, 
desempregado, carente, idoso e a familia de forma geral, bem como oferecer apoio tecnico 
aos prograrnas especiais e as instttuicoes filantroptcas de atendimento as criancas 
desfavorecidas; 
VI - promover a indtcacao de acoes de incentivo e estimulo as populacoes para superacao 
das condicoes precarias e indignas visando atingir a satisfacao das necessidades basicas 
essenciais; 
VII - atuar, de forma coordenada, com a Secretaria Municipal da Saude e a Secretaria 
Municipal da Educacao Basica, na proposicao, elaboracao e execucao de programas e 
acces relativas ao bem-estar social, a saude e a educacao com reflexos no 
desenvolvimento e condlcoes de vida da crlanca: 
VIII - assessorar o Prefeito nos assuntos de sua competencia e que nesta condicao lhe 
forem cometidos e o fornecimento de dados e inforrnacoes a fim de subsidiar o processo 
declsorlo. 

Paragrafo unlco. O titular da Secretaria de Assistencia Social e a gestora do Fundo 
Municipal de Assistsncla Social. 

Art. 372. A Secretaria de Assistencia Social, alem do Gabinete do secretarto, cornpoe-se 
das seguintes unldades de servicos, diretamente subordinados ao respective titular: 
I - Secretario Adjunto; 
II - Assessoria Administrativo; 
III - Asslstencia Tecnica: 
IV - Assistencia de Secretaria; 
V - Departamento de beneff cios assistenciais e transfsrencia de rend a; 
VI· Departamento de gestao do Suas; 
VII - Departamento de protecao Social Basica e Especial; 
VIII - Departamento de Vigilancia Socio Assistencial; 
XV - Departamento do Service de Convivencia e fortalecimento de vfnculos; 

SE(:AO VII 
DA SECRET ARIA DE CUL TURA, TURISMO E EVENTOS 

Art. 382. A Secretaria de Cultura e Turismo e o 6rgao ao qual incumbe: 
I - promover e apoiar as praticas de cultura popular junta a comunidade; 
II - formular e executar programas de desenvolvimento do artesanato local; 
III - promover e desenvolver programas culturais e recreativos no Munlcipio: 
IV - organizar e executar eventos culturais e recreativos de carater popular; 
V - promover, com regularidade, a execucao de programas culturais, recreativos e de lazer 
para a populacao: 
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VI - prestar assistencia a formacao de associacoes cornunitarias com fins culturais e de 
recreacao: 
VII - promover programas culturais e recreativos junto a clientela escolar; 
VIII - propor politicas e estrategias para o desenvolvimento das atividades turisticas no 
Municipio: 
IX - propor a elaboracao de projetos e a realizacao de investimentos que busquem 
valorizar e explorar o potencial cultural e turistico do Municipio, em beneffcio da 
economia local; 
X - articular-se com organismos publicos e/ou privados, visando o aproveitamento de 
incentivos e recursos para o desenvolvimento cultural e turistico do Municfpio; 
XI - executar convenios celebrados entre o Munidpio e outras entidades, com vista ao 
fomento das atividades culturais, recreativas e turisticas; 
XII - organizar e executar pianos, programas e eventos que tenham por objetivos 
incentivar a cultura, o lazer e o turismo no Municipio: 
XIII - relacionar-se com entidades publicas e privadas visando o apoio e a forrnacao de 
eventos culturais, recreativos e turisticos no Municipio: 
XIV - organizar e implementar o calendario de eventos culturais, festivos e turisticos do 
Municfpio; 
XV - divulgar os eventos culturais, festivos e turfsticos do Municipio. 
Paragrafo unico, 0 titular Secretaria de Cultura e Turismo e o Gestor do Fundo Municipal 
de Cultura. 

Art 39Q. A Secretaria de Cultura e Turismo, alern do Gabinete do Secretario, compoe-se 
das seguintes unidades de services, diretamente subordinado ao respectivo titular: 
I - Secretario Adjunto; 
II - Assessoria Administrativa; 
III - Nucleo de Prornocao Artistica e Difusao Cultural; 
IV - Assistencia de Secretaria; 
V - Departamento de Turismo e Eventos. 

SE<;AO VIII 
DA SECRETARIA DE EDUCA<;AO 

Art 402. A Secretaria de Educacao e o 6rgao ao qua! incumbe: 
I - programar, coordenar e executar a politics referente as atividades educacionais no 
Municipio, bem como o planejamento, organizacao, administracao, orientacao e 
acompanhamento, controle e avaliacao do sistema municipal de ensino, em consonancia 
com os sistemas Estadual e Federal; 
II - manter o ensino infantil, fundamental e especial, obrigat6rio e gratuito, de acordo com 
a legislacao vigente e garantir a sua universalizacao, inclusive para os que a ele nao 
tiveram acesso na idade pr6pria; 



Ill - efetuar a pesquisa didatico-pedagogica, o desenvolvimento de indicadores de 
desempenho proflssional dos professores, bem como da documentacao escolar e 
assistencia ao educando, estabslecendo articulacces com outros 6rgaos municipals, com 
os demais nfveis de governo, entidades nao governamentais e da iniciativa privada, para o 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, e programacao de attvidades a rede 
municipal de ensino, no que se refere a assistencia social, saude, cultura, esporte, lazer; 
IV - efetuar programas de alimentacao e nutricao, bem como o fornecimento de material 
didatico: 
V - instalar e manter os estabelecimentos municipais de ensino, controlando e 
fiscalizando o seu funcionamento; 
VI - prornover programas suplementares, de material didatico escolar e de transporte; 

VII - promover levantamentos e censo escolar, visando ao aprimoramento da qualidade e 
a expansao do ensino; 

VIII - proper, analisar e executar pianos, programas e projetos na area educacional: 

IX - promover a inclusao dos alunos com necessidades especiais; 

X - realizar a manutencao regular e adequada da guarda dos registros da documentacao 
escolar geral e individual dos alunos e professores: 

XI - promover a permanente integracao com os municfpios da regiao visando a prornocao 
de politicas de desenvolvimento regional na area da educacao: 

XII - promover a conservacao e manutencao da Secretaria e das unidades escolares; 

XIII - executar e coordenar os services de merenda escolar; 

XIV - auxiliar nas atividades de educacao fiscal, consumerista e demais acoes de 
conscientlzacao: 

XV - atuar no planejamento, organizacao, articulacao, direcao, coordenacao, execucao, 
controie e avallacao das pollticas publlcas voltadas a juventude; 

XVI - coordenar a articulacao nas relacces entre governo e juventude; 

XVII - elaborar estudos relacionados com as acoes de sua area de competencia: 

XVIII - exercer a fiscalizacao dos 6rgaos e entidades que receberem auxflios, 
contribuicoes ou subvencoes do Municf pio, nos assuntos de sua competencia: 

XIX - zelar pelas maqulnas, veiculos e hens m6veis, realizando o controle dos estoques de 
bens de uso e consumo atinentes a sua atividade; 

XX - assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua cornpetencia: 

XXI - exercer outras cornpetencias correlatas fixadas em regulamento. 

Paragrafo unico. O titular da Secretaria de Educacao Basica e o Gestor do Fundo 
Municipal de Educacao e do FUNDEB. 

Art 41!!. A Secretaria de Educacao, alern do Gabinete do Secretario, compoe-se das 
seguintes unidades de services, diretamente subordinado ao respective titular: 
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I - Secretario Adjunto; 
II - Assessoria Iurldica 
Ill - Assistencia Tecnica em Informatica 
IV - Assistencia de Secretaria; 
V - Departamento de Educacao lnfantil; 
VI - Departamento de Ensino Fundamental; 
VII - Departamento de Educacao para jovens e adultos- EJA e Educacao Especial; 
VIII- Departamento da Alirnentacao Esco Jar, Financas e transporte. 
XV - Diretoria de Escola; 
X - Coordenacao Pedag6gica, Area, Ensino e Programas educacionais. 
XII - Secretaria de Escola; 

SE�Ao IX 
DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE 

Art 42!!. A Secretaria de Esportes e Juventude e o orgao responsavel por: 
I - promover a manutencao e construcao dos pr6prios esportivos da rede municipal; 
II - promover a construcao de estadios e quadras destinadas a pratica de diferentes 
modalidades esportivas; 
III - apoiar tecnicamente as associacoes registradas no Cadastro Desportivo Municipal, 
reconhecidamente carentes; 
IV - promover, de forma permanente, o esporte e o lazer no nfvel da Admtrustracao 
Municipal, permeando e institucionalizando as acoes inerentes a sua area de atuacao, 
conforme previstas na Legislacao Federal, Estadual e Municipal; 
V - assessorar as demais esferas da Adrninistracao Municipal na elaboracao, revisao e 
execucao do planejamento local, no que se refere aos aspectos de desporto; 
VI - realizar a forrnatacao e o controle das atividades desportivas; 
VII - estabelecer diretrizes e desenvolver medidas objetivando atingir as metas propostas 
para o fomento do esporte, do lazer e dos eventos correspondentes, observando a 
preservacao do meio ambiente e do patrirnonio publico, tendo em vista o uso coletivo e a 
melhoria na qualidade de vida; 
VIII - incentivar o esporte participativo coma forma de promccao de lazer e bem-estar 
social; 
IX - propor, formular e executar politicas, programas e acoes de valorizacao voltadas a 
juventude; 
X - coordenar a implementacao de acces governamentais voltadas para o atendimento 
aos jovens; 
XI - formular e executar, direta ou indiretamente, em convenios ou parcerias com 
entidades publicas e privadas, prograrnas, projetos e atividades voltadas ao 
desenvolvimento dos jovens e apoiando iniciativas da sociedade civil destinadas a 
fortalecer a auto organizacao dos jovens; 
XII - exercer outras atividades correlatas. 
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Art. 432, A Secretaria de Esportes e Juventude, alem do Gabinete do Secretario, compoe 
se das seguintes unidades de services, diretamente subordinado ao respective titular: 
I - Secretario Adjunto; 
II - Nucleo de esporte e Lazer; 
III - Asslstencta Tecnica: 
IV - Assistencia de Secretaria; 
V - Departamento de Juventude 
IV - Departamento Administrativo de Ginasios, quadras e arenas. 

SEtAOX 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 

Art. 44!!, A Secretaria da Infra estrutura e o orgao ao qua! incumbe: 
I - promover e acompanhar a execucao dos services de transito municipal, no seu amblto 
de atuacao, em coordenacao com os orgaos competentes do Estado; 
II - promover a admintstracao, a regularizacao. a fiscalizacao e o controle de transportes 
publicos municipais, inclusive moto-taxi e transportes especiais; 
III - programar, coordenar e executar a politica de obras publicas do Municfpio; 
IV - aprovar, fiscalizar e vistorlar os projetos e o sistema viario municipal, urbane e rural; 
V - manter e gerenciar o sistema de iluminacao publica e de dlstrlbuicao de energia; 
VI - manter a rede de galerias pluvials, promover a trnplantacao de obras publlcas em 
geral e reparo dos proprios municipais; 
VII - a analise, aprovacao e fiscalizacao de projetos de obras e edificacoes: 
VIII - conservacao, pavimentacao e calcamento de ruas, avenidas e logradouros publicos: 
IX - coordenacao e execucao da polltlca de habttacao do Municiplo, em especial, os planos 
habitacionais de natureza social e controle dos mutuarios do sistema habitacional do 
Municlpio: 
X - manutencao, conservacao e guarda dos equipamentos rodoviarios e da frota de 
vefculos da Prefeltura: a flscalizacao de contratos que se relacionem com os services de 
sua competencia: 
XI - executar os services de coleta de lixo e sua destinacao final, de capina, varrlcao e 
limpeza das vias e demais logradouros publicos: 
XII - prornover a arborizacao dos logradouros publicos: 
XIII - promover e acornpanhar os servicos de manutencao e conservacao das estradas 
vicinais e vias urbanas; regulamentar os services funerarios existentes no Municfpio; 
supervisionar e zelar pela administracao dos cemlterios municipais; 
XIV - o assessoramento ao Prefeito Municipal nos assuntos de sua competencia e que 
nesta condicao lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e inforrnacoes a fim de 
subsidiar o processo decis6rio. 
Art 452. A Secretaria da Infraestrutura, alem do Gabinete do Secretario, cornpce-se das 
seguintes unidades de services, diretamente subordinados ao respective titular: 
I - Secretario Adjunto; 
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II - Assessoria Administrativo; 
III - Assistencia Tecnica: 
IV - Assistencia de Secretaria; 
V - Departamento de Obras e Fiscalizacao: 
VI - Departamento de Limpeza Publica: 
VII - Departamento de Licenciamento e Controle; 

SE�AOXI 
DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Art 462, Compete a Secretaria Municipal de Saude: 

I - atuar no planejamento, organizacao, articulacao, direcao, coordenacao, execucao, 
controle e avaliacao das polfticas sociais e economicas que visem a reducao do risco de 
doencas e de outros agravos; 

II - exercer as atribuicfies previstas no Sistema Unico da Saride - SUS; 

III - coordenar e integrar acoes e services de saude publica voltados ao atendimento das 
necessidades da comunidade; 

IV - regular as acoes e services de saude publica executados em sistema de parceria com a 
iniciativa privada; 

V - implantar, manter e aprimorar sistemas de inforrnacoes das acoes e services de saude 
no Munidpio; 

VI - realizar a vigilancia sanitaria, epidemiol6gica, toxicol6gica e farmacol6gica; 

VII - atuar na prornocao, desenvolvirnento e execucao de programas de medicina 
preventiva; 

VIII - promover a integracao com a Uniao, com o Estado e com os Municipios vizinhos 
visando ao desenvolvimento de politicas regionais voltadas a prornocao da saude da 
populacao local e regional com a participacao e execucao dos programas dos governos 
Federal e Estadual na area da saude publica: 

IX - regular, controlar e fiscalizar alimentos, desde a fonte de producao ate ao 
consumidor, em complernentacao a atividade federal e estadual; 

X - avaliar e controlar contratos, convenios e instrumentos afins relativos a area da saude: 

XI - conservar e reparar as ediflcacoes do Municipio atinentes a sua atividade; 

XII - elaborar estudos relacionados com as acoes de sua area de competencia: 

XIII - exercer a fiscalizacao dos orgaos e entidades que receberem auxilios, contribuicoes 
ou subvencoes do Municfpio, nos assuntos de sua cornpetencia; 

XIV - zelar pelas maquinas, veiculos e bens m6veis, realizando o controle dos estoques de 
hens de uso e consumo atinentes a sua atividade; 

XV - assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua cornpetencia: 

XVI - exercer outras cornpetencias correlatas fixadas em regulamento. 
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Paragrafo untco, 0 titular da Secrstaria de Saude e o gestor do Fundo Municipal de 
Sau de. 

Art 472, A Secretaria da Saude, alern do Gabinete do Secretario cornpoe-se das seguintes 
unidades de services, diretamente subordinados ao respectivo titular: 

I - Secretario Adjunto; 

II - Assessoria Jurfdica; 

Ill - Assistencia Tecnica: 

IV - Assistencia de Secretaria; 

V - Auditoria: 

VI - Departamento de Vigilancia em Sande: 

VII - Departamento do Programa Saude da Familia, atencao primaria. 

VIII - Direcao de Hospital; 

IX - Coordenacao de Programas; 

X - Departamento de Inspecao Sanltaria e ambiental 

XI - Departamento de Assistencia Farrnaceutica 

XII - Departamento de vigllancia Epidemiol6gica; 

XIII - Departamento de Zoonoses e Endemias; 

SE<;AO XII 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN<;A PUBLICA, E TRANSITO. 

Art 48!!, Compete a Secretaria Municipal de Seguranca Publica, Transporte e Mobilidade: 

I - atuar no planejamento, organizacao, articulacao, direcao, coordenacao, execucao, 
controle e avaliacao das pollticas publicas de seguranca, transito e mobilidade; 

II - garantir a ordem publica e a preservacao das garantias do cidadao, bem como a 
protecao da vida e do patrimonio: 

Ill - propor e executar pianos e acfies que visem a reducao dos indices de violsncia e 
crimtnalidade, assim como a prevencao e combate a sinistros; 

IV - produzir e gerenciar dados, estudos e estatisticas sobre violencla, criminalidade, 
transito e mobilidade; 

V - gerir e coordenar as atividades de vigia patrimonial e videomonitoramento do 
Municlpio: 

VI - articular, em sintonia com outros orgaos da Administracao Publica e iniciativa 
privada, programas para reducao da violencia e da criminalidade e para prorno cao da 
cidadania; 
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VII - coordenar, executar e controlar a fiscalizacao do transito e aplicar as medidas 
administrativas cabfveis por infracoes previstas no C6digo de Transite Brasileiro, 
observada a cornpetencia municipal; 

VIII - gerir o sistema de sinalizacao e dos dispositivos e equipamentos de controle viario, 
visando agregar qualidade a mobilidade coletiva; 

IX - regular, controlar e fiscalizar a operacao do estacionamento rotativo nas vias publicas 
municipais; 

X - desenvolver programas locais e participar de programas nacionais e estaduais da 
educacao e seguranca de transito: 

XI - coordenar os sistemas de juntas administrativas; 

XII - fiscalizar e avaliar os padroes de qualidade e de seguranca do setor do transporte 
privado: 

XIII - controlar as concessoes, perrnissao e autorizacao do transporte publico municipal 
de passageiros e outras, conforme legislacao vigente; 

XIV - coordenar, executar e controlar convenios com orgaos federals e estaduais relativos 
ao setor do transito, transportes e mobilidade; 

XV - gerir e coordenar as atividades da Guarda Municipal; 

XVI - executar a seguranca interna dos predios publicos municipais; 

XVII - executar a seguranca pessoal dos agentes publicos do administrativo municipal, 
quando em exercicio da funcao publica e risco a integridade fisfca: 

XVIII - coordenar e executar a rernocao de pessoas localizadas em areas publicas 
invadidas; 

XIX - elaborar estudos relacionados com as acfies de sua area de competencia: 

XX - exercer a flscalizacao dos orgaos e entidades que receberem auxilios, contribuicoes 
ou subvencoes do Municf pio, nos assuntos de sua cornpetencia: 

XXI - zelar pelas maquinas, vefculos e bens m6veis, realizando o controle dos estoques de 
hens de uso e consumo atinentes a sua atividade; 

XXII - assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua cornpetencia: 

XXIIJ - exercer outras competencias correlatas fixadas em regulamento. 

SUB-SE(;AO I 

DA GUARDA MUNICIPAL 

Art. 492. A Guarda Municipal, corporacao uniformizada, devidamente aparelhada, com 
treinamento e orientacao especifica, destina- sea: 

I - protecao dos bens, services e instalacoes do patrim6nio publico de Penaforte; 

II - fiscalizacao e controle do trafego e o transito de veiculos no ambito do territ:6rio 
municipal; 
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Ill - atuacao conjunta com a Defesa Civil, nos casos de calamidade publica: 

IV - Atuacao conjunta com a Polfcia Militar, nos servicos burocraticos, administrativos e 
de apoio; 

V - prevencao e combate a lncendios: 

VI - colaboracao com os orgaos publicos, inclusive de outras esferas de Governo, nas 
atividades afins; 

VII - Interacao com os agentes de protecao ao melo-ambiente, nos termos do Art. 225 da 
Constituicao Federal; 

VIII - prestacao de inforrnacoes turisticas: 

Paragrafo umco. A Guarda Municipal e 6rgao da Adrninistracao Direta do Municipio, 
subordinada diretamente ao Prefeito Municipal e recebera orientacao e treinamento 
especiflco as suas finalidades, por entidade que exerca atividade aftrn, atraves de convenio 
pr6prio. 

Art. 502. A Secretaria Municipal de Seguranca e Transite alern do Gabinete do Secretario 
compoe-se das seguintes unidades de services, diretamente subordinados ao respective 
titular: 

I - Secretario Adjunto 
II - Assistencia de Secretaria 

III - Departamento Municipal de Transite 
IV - Direcao da Guarda Municipal; 

V - Guarda Municipal; 

VI - Assistencia Tecnlca 

SE�AO XIII 
DA SECRET ARIA DE TRANSPORTES 

Art 512. A Secretaria de Transportes e o orgao ao qua! incumbe: 

I - a organizacao ea admintstracao do controle dos transportes; 

II • a guarda, a distrlbuicao, utiltzacao e manutencao dos veiculos de propriedade do 
Municfpio ou sob a guarda deste; 

III - a adocao de medidas visando a criacao de fichario complete para acompanhamento 
da manutencao dos veiculos de propriedade do Munidpio ou a servtco deste; 

IV - a crlacao de um piano especffico de atividades referentes ao uso adequado dos 
veiculos, visando ao maior controle de consumo de pneus, combustiveis e lubrificantes; 

V - proceder a fiscalizacao, reparos e recuperacao dos veiculos municipais; 

VI - acompanhar a execucao de programas, projetos e atividadss que lhe sao afstos: 
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VII - avaliar periodicamente o resultado de suas acoes: 

VIII - atualizar objetivos, programas e projetos; 

rx - outras atribuicoes afins. 

Art. s22. A Secretaria de Transportes, alern do Gabinete do Secretario, cornpoe-se das 
seguintes unidades de services, diretamente subordinado ao respectivo titular: 

I - Secretario Adjunto; 

II - Assessoria Administrativo; 

III - Asslstencia Tecnica: 

IV - Assistencia de Secretaria; 

V - Departamento de Manutencao de Veiculos: 

CAPITULOVI 

DA SUPERVISAO E SUBORDINA�O 

Art. 532, Toda e qualquer orgao da Administracao municipal esta sujeito a supervisao do 
secretario municipal da respectiva area, exceto os orgaos diretamente subordinados ao 
chefe do poder executivo municipal. 

Art. 54!?, O secretario municipal e responsavel perante o Prefeito Municipal, pela 
supervisao dos orgaos da Adrninistracao Municipal enquadrados na sua area de 
competencia. 

Art. 552, A supervisao do secretario municipal na sua area de competencia, tern os 
seguintes objetivos: 

I - assegurar a observancia da legislacao municipal; 

II - promover a execucao dos programas do governo municipal; 

III - fazer observar os princi pios basicos da administracao enunciados nessa lei; 

IV - coordenar as atividades dos 6rgaos supervisionados e harmonizar sua atuacao com 
os demais secretaries: 

V - avaliar por meio de relat6rios mensais, o corn portamento dos orgaos supervisionados; 

VI - proteger a administracao, em sua area, contra interferencias e pressoes ilegais; 

VII - acompanhar a implantacao dos programas de governo, com vistas a alcancar uma 
prestacao economica dos services publicos, 
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CAPITULO VII 

DAS DISPOSl�OES GERAIS 

Art 562, 0 chefe do Poder Executivo Municipal estabelecera o detalhamento e o 
desdobramento operacional das atrtbulcoes e deveres de cada unidade de servico.; 

Paragrafo untco, As providencias de que trata o caput desse artigo se darao mediante 
decreto especifico ou no regimento interno, aprovado por decreto. 

Art. 57Q. A hierarquia dos nf veis de autoridade e responsabilidade das unidades de 
service da Prefeitura Municipal obedecera: 

I - As secretarias e orgaos afins, de primeiro nivel hierarquico subordinam se diretamente 
ao Prefeito Municipal; 

II - Os departamentos, unidades de segundo nfvel hierarquico, subordinam-se as 
secretarias municipais; 

III ... as dtvisoes, unidades de terceiro nivel hierarquico, subordinam-se aos 
departamentos; 

Art. 58Q, 0 Prefeito Municipal podera, observado o disposto na Lei Organica do Municipio 
delegar competencia a diversas chefias para proferir despachos decis6rios, podendo a 
qualquer momenta, a seu criterio avocar a si cornpetencia delegada. 

Art. 59Q, Fica o poder Executivo municipal autorizado a, mediante decreto e de acordo 
com a necessidade dos services e o interesse da admlnistracao publica, para o 
cumprimento de suas atribuicces e programas de trabalho, desdobrar ou relocar 
competencias de services ou departamento de uma secretarla para outra, observado o 
principio da natureza e especificidade da Secretaria e das atividades relocadas. 

Art 602• Para execucao de programas especiais ou especfficos, cujo desenvolvimento nao 
justifique a criacao de departamento, fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a criar, atraves de decreto, urna coordenadoria extraordinaria, 

Art 612• Para atender as necessidades de servicos ou para execucao de programas 
especfficos ou especiais, cujo desenvolvimento nae justifique a criacao de Secretaria, fica 
o chefe do Poder Executivo Municipal autorlzado a criar, atraves de decreto, ate dois 
departamentos extraordinaries, e seus respectivos cargos, atribuindo-lhes igualmente as 
cornpetencias, 

Art. 62Q, Para a execucao de planos ou programas especiais, de natureza ternporaria, 
decorrente do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, da proposta orcamentaria, de 
convenios com orgaos federals ou estaduais, em funcao da existencia ou criacao de fundos 
especiais, ou ainda do aporte de recurses especfficos, cuja natureza nao esteja incluida na 
area de cornpetencia das Secretarias criadas nessa estrutura, ou cuja, envergadura 
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justifique tratamento especial e em separado, flea o Chefe do Poder Executivo autorizado 
a criar ate duas Secretarias Extraordinarias, e seus respectivos cargos, atribuindo-lhes 
igualmente as cornpetencias. 

CAPITULO VIII 

DO REGIMENTO INTERNO 

Art. 632• 0 regimento Interno dos orgaos do Poder Executivo Municipal sera baixado por 
decreto do Prefeito Municipal no prazo de sessenta dias, a contar da vigencia dessa Lei; 

Paragrafo Unico. O regimento interno explicitara: 

I - As atribuicoes gerais dos diferentes orgaos e unidades adrninistrativas da Prefeitura; 

II - As atribuicoes especificas e comuns dos servidores investidos nas funcoes de direcao 
e chefia; 

III - As normas de trabalho que, por sua natureza, nao devem constituir normas em 
separado; 

IV - Outras disposicoes julgadas necessarias: 

Art. 642. Atraves do Regimento lnterno o Prefeito podera delegar cornpetencias as 
diversas direcoes e chefias para proferir despachos decis6rios, podendo a qualquer 
momenta, avocar a si, segundo seu unico criteria, a competencia delegada. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSI<;OES FINAIS 

Art 652• Para os efeitos desse Lei, os Secretaries Municipais e o Procurador Geral do 
Municlpio sao considerados Agentes Politicos Municipals de livre norneacao e exoneracao 
pelo Prefeito Municipal. 

§ 12. A norneacao dos Secretaries Municipais e do Procurador Geral do Municipio, 
mediante portaria especifica, recaira em pessoa idonea e de reconhecida capacidade 
tecnica para o exercfcio das funcoes, 

§ 22• A exoneracao dos secretarios municipais e do Procurador Geral do Municipio, dar-se 
a: 
I - de oficio, quando o Prefeito julgar conveniente; 

II - a pedido do pr6prio agente politico; 
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Art 66Q, Os subsidios dos Secretaries Municipais serao fixados por lei de iniciativa da 
Camara Municipal, assegurada revisao geral anual, na mesma data e sem dlstincces de 
indices remunerat6rios dos demais servidores do quadro permanente. 

Art 672• Ficam mantidos e criados os cargos de provimento em cornissao, ordenados por 
nfveis de remuneracao, constantes do anexo desta Lei, nos quantitativos nele 
especificados; 

Art. 68!!, Os cargos em comissao estabelecidos no anexo desta Lei, destinam-se 
exclusivamente as atribuicoes de direcao, chefla e assessoramento: 

Art 69!!, Os ocupantes de cargos de provimento em comlssao de livre norneacao e 
exoneracao, cumprirao jornadas de quarenta horas semanais, sem direito ao recebimento 
de horas extras por trabalho extraordinario. 

Art. 702• 0 servidor municipal ocupante de um cargo comissionado, ao deixar de exerce 
la voltara a receber somente a remuneracao correspondente ao seu cargo efetivo, sem 
direito a incorporacao de qualquer vantagem acess6ria. 

Art. 712• Os valores da granficacao pelo exercicto de cargo em comissao sao os fixados no 
Anexo, parte integrante dessa Lei; 

Art. 722• Ficam mantidos e criados, nos quantitativos especiflcados, para atendimento da 
necessidade atual da Administracao Municipal, no quadro permanents da Adrninistracao 
Municipal os cargos de provimento efetivos constantes do Anexo, parte integrante dessa 
Lei; 

Art 732• A secretaria de Adrninistracao, atraves do Departamento de Recursos Humanos 
- DRH, procedera no prazo maxima de trinta dias, contados da vigencia desta Lei, as 
modlflcacces que se facam necessarlas no Quadro de Pessoa!, em decorrencia da 
aplicacao desse dispositivo legal; 

Art. 742• Esta Lei entra em vigor na data de sua publtcacao, revogadas as dtspostcoes em 
contrario em especial a Lei Nfl 645/2013 e suas posteriores alteracces. 

Paco da Prefeitura Municipal de Penaforte, (CE) em 01 de marco de 2022 

eF4e(... r;RREtR1 4r/6c� 

RAFAEL FERREIRA ANGELO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I DO PROJETO N2 0002/2022 

RELA�O DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO 

DENOMINACAO 
Procurador Geraldo Municfoio 
Controlador Geraldo Municinio 
Chefe de Gabinete do Prefeito 
Secretario de Administracao e Financas 
Secretario de Agricultura e Melo Ambiente 
Secretario de Desenvolvimento Social e Trabalho 
Secretario de Cultura, Turismo e Eventos 
Secretario de Educacao 
Secretario de Esportes e Juventude 
Secretario de Transoortes 
Secretario de lnfraestrutura, Obras e Urbanismo 
Secretario de Saude 
Secretario de Seguranca Publica e Transite 

ANEXO II DA LEI NQ 0002/2022 

RELA«;AO DOS CARGOS EM COMISSAO DO MUNICIPIO 

ORGAO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Procurador Adiunto 02 R$2.619,45 
Assistente tecnico 03 R$1.362,07 
Assistente da Procuradoria 02 R$1.216,60 
Agente de contratacao 01 R$1.362,07 
Assessor de Gestao de 01 R$1.800,00 
orocessos Administrativos 
Pregoeiro 01 R$1.501,50 

ORGAO: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Controlador Adiunto 01 R$ 2.619,45 
Assessor de Controle 01 R$1.800,00 
interno 
Ouvidor 01 R$1.800,00 
Assistente Tecnico 02 R$1.362,07 
Assistente de Secretaria 02 R$1.216,60 
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ORGAO: GABINETE DO PREFEITO 

CARGO QUANTlDADE REMUNERACAO 
Assessor de Comunlcacao, 01 R$1.800,00 
redacao e atos Oficiais. 
Assistente Tecnico 03 R$1.362,07 
Assistente de S�cretaria 03 R$1,216,6Q 
Assistente tecnico 02 R$1.362,07 
multimidia 

ORGAO: SECRETARIA DE ADMINISTRA�AO E FINAN�AS 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Secretario Adiunto 01 R$ 2.619,45 
Assessor de planejamento 01 R$1.800,00 
financeiro, orcamento e 
financas, 
Asslstente tecnico 07 R$1.362,06 
Assistente de secretaria 10 R$1.216,60 
Diretor de departamento de 01 R$1.800,00 
recursos Humanos 
Diretor de departamento de 01 R$1,800,00 
tributacao, arrecadacao e 
flscalizacao, 
Coordenador de 01 R$1.500,00 
Almoxarifado 
Coordenador do setor de 01 R$1.500,00 
Compras 

ORGAO: SECRETARIA DE AGRICUL TURA E MEIO AMBIENTE 

CARGO QUANTIDADE RE MUN ERA CAO 
Secretario Adiunto 01 ... R$ 2,619,45 
Assistente tecnico 05 R$1.362,06 
Assistente de Secretaria 08 R$1.216,60 
Coordenador do setor de 01 R$1.500,00 
Meio ambiente e defesa civil 
Coordenador do setor de 01 R$1.500,00 
veterinaria 

ORGAO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 

I CARGO I QUANTIDADE I REMUNERA�Ao 
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Secretario Adiunto 01 R$ 2.619,45 
Assistente tecnico 05 R$1.362,06 
Assistente de Secretaria 08 R$1.216,60 
Coordenador de gestao do 01 R$1.500,00 
Suas 
Coordenador de Protecao 02 R$1.500,00 
social Basica e Especial 
Coordenador de programas 02 R$1.500,00 
de Asststencias as famflias 
CRAS/ CREAS 
Coordenador de Vigtlancia 01 R$1.500,00 
Socio Assistencial 
Coordenador de beneficios 01 R$1.500,00 
assistencias e transferencia 
de renda 
Coordenador de Politicas 01 R$1.500,00 
Publicas 
Coordenador do Service de 01 R$1.500,00 
convivencia e 
fortalecimento de vlnculos 

ORGAO: SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS 

CAR GOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Secretario Adiunto 01 R$ 2.619,45 
Assistente tecnico 02 R$1.362.07 
Assistente de Secretaria 04 R$1.216,60 
Coordenador de Turismo e 01 R$1.500,00 
eventos 

ORGAO: SECRETARIA DE EDUCA�AO 

CAR GOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Secretario Adjunto 01 R$ 2.619,45 
Assessor Jurfdico 01 R$1.800,00 
Assistencia Tecnica em 01 R$1.362,07 
Informatica 
Assistente tecnico 08 R$1.362,07 
Assistente de Secretaria 10 R$1.216,60 
Coordenador de Educacao 01 R$1.500,00 
lnfantil 
Coordenador de Ensino 01 R$1.500,00 
fundamental 
Coordenador de Educacao 01 R$1.500,00 
para jovens e adultos e 
Educacao Especial 
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Coordenador de Area de 06 R$1.500,00 
ensino e programas 
Coordenador pedagoglco 04 R$1.500,00 
Diretor de Alimentacao 01 R$1.800,00 
escolar, financas e 
transoorte. 
Diretor de Escola 08 R$1.800,00 
Secretario de Escola 08 R$1.216,60 

ORGAO: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACA.O 
Secretario Adiunto 01 R$ 2.619,45 
Assistente Tecnlco 05 R$1.362,07 
Assistente de Secretaria 05 R$1.216,60 
Supervisor de Gestao de 01 R$1.216,60 
Ginasios, quadras e arenas. 

ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACA.O 
Secretario Adiunto 01 R$ 2.619,45 
Assistente Tecnlco 03 R$1.362,07 
Coordenador de Obras e 01 R$1.500,00 
fiscallzacao 
Coordenador de limpeza 01 R$1.500,00 
Urbana 
Assistente de Secretaria 06 R$1.216,60 

ORGA.O: SECRETARIA DE TRANSPORTES 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Secretario Adiunto 01 R$ 2.619,45 
Assessor Administrativo 01 R$1.500,00 
Diretor de Departamento 01 R$1.800,00 
Assistente Tecnico 02 R$1.362,07 
Assistente de Secretaria 02 R$1.216,60 

ORGA.O: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CARGO OUANTIDADE REMUNERACA.0 
Secretario Adjunto 01 R$ 2,619,45 
Assessoria Jurfdica 01 R$1.800,00 
Assistencia Tecnica 07 R$1.362,07 ---- 



Assistencia de Secretaria 13 R$1.216,60 
Coordenador de 01 R$1.500,00 
Enferrnazem 
Coordenador de Vlgilancia 01 R$1.500,00 
em Saude 
Coordenador da atencao 01 R$1.500,00 
nrimaria 
Diretor Clinico 01 R$1.800,00 
Coordenador 01 R$1.500,00 
Administrativo 
Coordenador de Programas 01 R$1.500,00 
em Saude 
Coordenador de central de 01 R$1.500,00 
Rezulacao 
Coordenador de Imunizacao 01 R.$1.500,00 
Coordenadordeinspec;:ao 01 R$1.500,00 
Sanitaria e Ambiental 
Coordenador da Assistencia 01 R$1.500,00 
Farrnaceutica 
Coordenador de vigilancia 01 R$1.500,00 
epidemiolozica 
Coordenador de 01 R$1.500,00 
departamento de Zconoses 
e Endemias 

ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN«;:A PUBLICA E TAANSITO 

CAR GOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Secretario Adiunto 01 R$ 2.619,00 
Assessor Administrativo 02 R$1.500,00 
Assistencia de Secretaria 04 R$1.216,60 
Coordenador Municipal de 01 R$1.500,00 
Transito e Multas 
Assistencia Tecnica 01 R$ 1.216,60 

GUARDA MUNICIPAL 

CAR GOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Comandante da Guarda 01 R$1.803,08 
Civil Municipal 
Sub- Comandante 01 R$1.500,00 
Inspetor de Divisao tecnico 01 R$1.481,11 
Oneracional 
Inspetor de Apoio 01 R$1.362,07 
Administrativo 
Sub - Insoetor 02 R$1.216,60 
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ANEXO III DO PROJETO DE LEI NQ, 0002/2022 

QUADRO DOS CARGOS EFETIVOS 

ORGAO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

CARGO 
Assistente Administrativo 

UANTIDADE 
01 

REMUNERA AO 
R$ l.216,60 

ORG.AO: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 

CARGO 
Auditor interno 01 

UANTIDADE REMUNERA .Ao 
R$1.800,00 

ORGA.O: GABINETE DO PREFEITO 

CARGO QUANTIDADE REMUNERAC.AO 
Assistente Administrative 02 R$1.216,60 
Recepciontsta 02 R$1.216,60 

ORG.AO: SECRETARIA DE ADMINISTRA�.AO E FINAN�AS 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Office Bov 01 R$1.216,60 
Receocionista 01 R$1.216,60 
Vigilante 10 R$1.216,60 
Motorista 02 R$1.246,00 
Fiscal de tributes 01 R$1.463,71 
Auxiliar de Services Gerais 15 R$1.216,60 
Tecnico em contabilidade 12 R$1.398,39 

ORG.AO: SECRETARIA DE AGRICUL TURA E MEIO AMBIENTE 

CARGO QUANTIDADE REMUNERAC.AO 
Assistente Administrativo 03 R$1.216,60 
Recepcionista 01 R$1.216,60 
Viailante 07 R$1.216,60 
Motorista 02 R$1.246,00 
Auxiliar de Servlcos zerais 03 R$1.216,60 
Tecnico em azropecuarla 02 R$1.613,00 
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ORGAO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 

CARGOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Psic6loga 01 R$ 3.364,12 
Orientador Social 08 R$1.216,60 
Assistente Administrative 03 R$1.216,60 
Recepcionista 03 R$1.216,60 
Motorista 03 R$1.246,00 
Vigilante 10 R$1.216,60 
Auxiliar de Servicos Gerais 03 R$1.216,60 
Office boy 01 R$1.216,60 
Assistente social 03 R$ 3.364,12 

ORGAO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

CAR GOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Assi_stente Administrative 02 R$1.216,60 
Auxiliar de Services gerais 01 R$1.216,60 
Vigilante 02 R$1.216,60 
Office Bov 01 R$1.216,60 

ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA�AO 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Assistente Social 01 R$ 3.364,12 
Pedagogo 01 R$1.362,00 
Psicolozo 01 R$ 3.364,12 
Nutricionista 01 R$ 3.364,12 
Auxiliar de Professor 10 R$1.216,60 
Aaente pedazozico 08 R$1.362,07 
Professor Mediador de 06 R$1.718,20 
Anrendtzazem - AEE 
Professor Especial 30 R$1.718,20 
Professor de Educacao 60 R$1.938,34 
Basica I � 
Professor de Educacao 150 R$ 2.486,29 
Basics II 
Professor de Educacao 10 R$ 3.634,40 
Basica III 
Professor de Educacao 10 R$4.724,71 
Basica IV 
Motorista 20 R$1.246,00 
Vigilante 30 R$1.216,60 
Auxiliar de Services Gerais 130 R$1.216,60 
Merendeira escolar 18 R$1.216,60 

- 



ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Terapeuta Ocupacional 01 R$ 3.364,12 
Psicolozo 02 R$ 3.364,12 
Fonoaudiologo 01 R$ 3.364,12 
Odont6logo 03 R$ 3.364,12 
Medico Veterinarlo 01 R$ 3.000,00 
Medico 03 R$1·1.987,92 
Tecnico em Saude bucal 03 R$1.362,07 
Tecnlco em Enferrnaaern 05 R$1.737,61 
Fiscal de Vigilancia 02 R$.362,07 
Sanitaria 
Agente de endemias 15 R$1.750,00 
Agente Cornunttaria de 25 R$1.750,00 
saude 

- - - 

Motorista 07 R$1,246,00 
Vigilante 15 R$1.216,60 
Auxiliar de Servic;os Gerais 20 R$1.216,60 
Dlgltador 05 R$1.216,60 
Recepcionista 03 R$1.216,60 

HOSPITAL MUNICIPAL 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Medico plantonista 05 R$1.500,00 
Enfermeiro plantonista 05 R$ 300,00 
Tecnico de enfermazern 10 R$ 230,00 
Ftsloteraoeuta 02 R$ 3.364,12 
Tecnico em alirnentos 01 R$1.362,07 
Recepcionista 10 R$1.216,60 
Cozinheira 03 R$1.216,60 
Auxiliar de Services Gerais 15 R$1.216,60 
Vigilante 15 R$1.216,60 
Motorista de Arnbulancia 10 R$1.246,00 
Tecnico em Iaborat6rio 01 R$1.216,60 

SECRET ARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 

CARG_O_S QUANTIDADE REMUNERACAO 
Educador Ffsico 01 R$ 2.393,38 

Instrutor de Artes maciais 01 R$1.216.60 
Auxiliar de Secretaria 02 R$1.216,60 
Auxiliar de Servicos Gerais 01 R$1,216,60 
Vigilante 10 R$1.216,60 



SECRET ARIA DE TRANSPORTE 

CAR GOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Assistente de Secretaria 02 R$1.216,60 
Motorista 10 R$1.246,00 
Mecanico 02 R$1.364,60 
Operador de maquina 02 R$1.513,77 
pesada 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E URBANISMO 

CARGO QUANTIDADE REMUNERACAO 
Tecnico em ediflcacoes 01 R$ 2.526,62 
Fiscal de Obras 02 R$1.362,07 
Auxiliar de Secretaria 02 R$1.216,60 
Pedreiro 10 R$1.459,92 
Ajudante de Pedreiro 15 R$1.216,60 
Coveiro OS R$1.216,60 
Motorista 10 R$1.246,00 
Gari 90 R$1.216,60 
Vigilante 05 R$1.216,60 

SECRETARIA DE SEGURAN�A PUBLICA E TRANSITO 

CAR GOS QUANTIDADE REMUNERACAO 
Auxiliar de Secretaria 02 R$1.216,60 
Guarda Civil Municipal 25 R$1.346,47 
Auxiliar de Services Gerais 02 R$1.216,60 
Agente Municipal de 15 R$1.346,47 
Transito 
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JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 

Ao prazer de cumprimentar V. Exll, venho por meio desta, encaminhar o 
Projeto de Lei, que dispoe sobre a estruturacao dos orgaos do Poder Executivo do 
Municf pio de Penaforte/CE, bem como crlacao de cargos comissionados e suas 
remuneracoes e fixa principios e diretrizes de gestao e da outras providencias, para que o 
mesmo seja apreciado e aprovado pelos Senhores Vereadores. 

A intencao do Projeto de Lei e adequar os Orgaos da Administracao Publica 
Municipal as necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, 
assessorias e dlvlsoes de forma que possamos atingir um dos maiores princfpios da 
Admlntstracao Publlca consagrados pela nossa Consntuicao Federal, que e o Principia da 
Eficiencia, 

Os munfcipes estao cada vez mais exigentes em relacao aos investimentos 
municipals, aos servicos publicos que procuram e a forma como estes lhes sao prestados. 
Assim, a necessidade de aumentar a qualidade destes services e que determina uma 
adaptacao continua da estrutura administrativa, que e uma peca fundamental do sistema 
administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento. 

Por isso, atraves da reforma pretendida com este Projeto, procuramos criar as 
condtcoes para atingirmos a maxima eflclencia e eflcacla das atividades realizadas pela 
Adrninistracao Municipal, pois esta visa o atendimento de nossos munfclpes com 
qualidade, racionalidade e transparencia, 

Sem mais para o momenta e certos de contarmos com o apoio dos senhores 

vereadores na aprovacao do referido projeto, reiteramos votes de elevada estima e 
consideracao, 

Atenciosamente, 

Penaforte, Ceara em 01 de Mar90 de 2022 

2 fllei.., k:RR.ectR.+ 4 ,v6Et...O' 
RAFAEL FERREIRA ANGELO 

PREFEITO MUNICIPAL 


