-----

~-

CONSTRUINDO

A AMONTADA

QUE QUEREMOS

3 - controle da hipertensao;
4 - controle da diabete;

5 - acoes de saude bucal;
6 - acoes de saude da crianca e do adolescente;
7 - acoes de saude da rnulher;
8 - acoes de saude do idoso;
9 - prevencao de doencas contraidas no trabalho.
c) coordenar, articular e integralizar acoes que compoem a
atencao secundaria e terciaria no Sistema Municipal de Servicos de Saude, incluindo:
1 - consultas de especialidades;
2 - services de apoio diagn6stico e terapeutico;

urgencia/ernergencia

3 - atendimento
(pronto Atendimento);

medico ambulatorial

e internacoes

de

4 - procedimentos de alta cornplexidade/custo;

medicamentos
excepcionais;

da assistencia

5- conduzir a politica de aquisicao e fomecimento de
farmaceutica basica, especializada e a de medicamentos

6 - promover, em conjunto com a sociedade, a realizacao
da Conferencia Municipal de Saude e, elaborar 0 Plano Municipal de Saude, a Agenda
Municipal de Saude, 0 Quadro de Metas e Relat6rios de Gestao;

Saude, da Prograrnacao
Basica;

7- participar, sob coordenacao da Secretaria de Estado da
Pactuada e Integrada - PPI Assistencial e do Pacto da Atencao

8 - estabelecer
Municipal de Saude e com a sociedade.

dialogo

permanente

com

0

Conselho

II - acompanhar a execucao das atribuicoes das Agentes
Comunitarias de Saude e dos Guardas de Endemias de acordo com a lei cornpetente;

ill - planejar e executar a Vigilancia Sanitaria no ambito
do

unicipio, por meio do Nucleo de Vigilancia Sanitaria;
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IV - Organizar e manter service
especializado no Hospital e Maternidade Dr. Rigoberto Romero de Barros;
V - Cooperar com

0

de

pleno funcionamento

atendimento

dos PSF's da

sede urbana e rural;
VI

-

Atender

pacientes

encaminhados

por

outras

unidades;

vn - Referenciar

pacientes para outras localidades.

Art. 14- Compoern a Secretaria Municipal de Saude, os
seguintes orgaos auxiliares:
] - Gabinete do Secretario Municipal de Saude:
1.1 - Secretaria Adjunta de Saude;
1.2 - Coordenadoria de Controle, Avaliacao, Regulacao e
Auditoria;
] .3 - Coordenadoria Administrativa da Saude;
1.4 - Coordenadoria de Atencao Basica;
1.5 - Coordenadoria de Vigilancia Sanitaria;
1.6 - Coordenadoria de Atencao Psico-Social;
1.7- Coordenadoria de Assistencia Farmaceutica;
1.8 - Supervisao de Educacao em Saude e Mobilizacao
Social;
1.9 - Supervisao de Almoxarifado;
1.10
- Supervisao de Recursos Humanos;
1.11
- Supervisao de Inforrnacao
e Estatistica de

Sande;
1.12
- Supervisao de Unidade Basica de Saude;
1.13
- Supervisao de Saude Bucal;
1.14
Supervisao
de Vigilancia
Ambiental
Epidemiologica;
1.15
- Supervisao de Vigilancia Sanitaria;
1.16
- Direcao Geral do Hospital e Matemidade;
1.17
- Direcao Adjunta do Hospital e Maternidade;
] .18
- Direcao Clinica do Hospital e Matemidade;
1.19
- Direcao de Enfermaria do Hospital;
1.20
- Ouvidoria do SUS;
1.21
- Gerente de Unidade Basica da Saude;
1.22
- Assessoria Tecnia;
1.23
- Assistente de Gestae;
1.24
- Agente Condutor.
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
Art. 15- Compete a Secretaria Municipal
Desenvolvimento

de Trabalho e

Social:
I - planejar,

organizar, dirigir, coordenar, executar e
controlar as atividades setoriais a cargo do governo municipal que visem ao desenvolvimento
social por rneio de acoes relativas a habitacao e a promocao human a;

n-

subsidiar a forrnulacao de pollticas, diretrizes e pIanos
governamentais no que se ref ere a habitacao popular e responder pel a sua implernentacao;
ill -compatibilizar programas,
habitacionais rnunicipais com os de nivel federal e estadual;

projetos

e atividades

IV - coordenar, acompanhar e avaliar as acoes relativas it
habitacao popular;
V - articular-se corn instituicoes publicas e privadas, e
com as demais Secretarias Municipais que atuem no setor, visando cooperacao tecnica e a
integracao de acoes que facilitem a consecucao dos objetivos da secretaria;
VI - articular-se, na concepcao de projetos e programas,
corn empresas e entidades do ramo habitacional com vistas a implementacao de tecnicas
modernas e eficientes e corn 0 objetivo de alcancar melhor produtividade e reducao de custos;

cadastramento
para 0 setor;

vn - coordenar e supervisionar 0 levantamento e 0
das carencias habitacionais, visando a definicao dos programas municipais

VIII - responder pela proposicao de alternativas de
unidades habitacionais e pela sua cornercializacao, obedecidas as norrnas vigentes, visando
proporcionar habitacao para populacao do Municipio, notadamente para a de media e baixa
rend a;

elaboracao, execucao,
unidades habitacionais;

IX - propor norm as, rotinas e procedimentos
de
analise e avaliacao de concessoes e transferencias de terrenos e

x - promover entendimento e negociacoes junto ao
Governo Federal e Estadual e aos orgaos de fomento e desenvolvimento, visando a captacao
de recursos destinados a habitacao;
XI - estirnular acoes cornunitarias que visem a insercao do
individuo e da familia no ambiente social;

XII - desenvolver acoes que visem ao atendimento da
populacao carente, em termos de habitacao, quando em situacao de emergencia ou calamidade
publica;

xm - articular-se

com orgaos e entidades representativas
da sociedade civil, tendo em vista a obtencao de subsidios necessaries a formulacao de
propostas para 0 setor;
XIV - apoiar acoes de protecao it familia, a maternidade, a
infancia, a adolescencia, a velhice, pessoas portadoras de deficiencia e ao adulto em situacao
de risco, atraves de beneficios e de programas, projetos e services implementados dentro de
urn sistema descentralizado e participativo, contribuindo para a garantia dos direitos da
cidadania a populacao municipal;

xv - promover

articulacoes com as demais politicas
sociais nas tres esferas de govemo, visando a arnpliacao da oferta de bens e services it
populacao carente;
XVI

- apoiar

program as

e projetos

multisetoriais

e

assistencia social;
XVII - prornover a qualidade dos services, programas e
projetos de assistencia social, mediante a capacitacao de recursos humanos e a melhoria das
instalacoes e equipamentos;

xvrn - promover
program as e projetos

assistenciais,

a divulgacao dos beneficios, services,
bern como dos recursos disponiveis e criterios de

concessao;
XIX - elaborar, coordenar e acompanhar
execucao dos programas especificos da Secretaria,;

xx - priorizar program as,
maximizem a utilizacao de recursos ja existentes na comunidade;

projetos

a implantacao

e

servicos

e

que

XXI - apoiar programas que garantam a geracao de renda
e propiciem a capacitacao e qualificacao dos segmentos sociais excluidos;

xxn - coordenar, propor e opinar sobre a concessao de
subvencoes do Poder Executivo as entidades do Municipio, prestando inclusive, assistencia
tecnica para a melhor aplicacao dos recursos mencionados;
xxm - coordenar
elementos eCOnOITIlCOS,patrimoniais
atividades fins da Secretaria;

e contabeis,

e gerenciar, de forma abrangente, os
necessaries ao desenvolvimento
das

- AMONTADA
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XXIV - administrar OS recursos financeiros do Fundo
Municipal de Assistencia Social segundo 0 Plano de Aplicacao aprovado pelo Conselho
Municipal de Assistencia Social e Lei de Diretrizes Orcamentarias.
XXV - fazer a gestae das politicas publicas no Municipio
de Amontada, voltadas para a Assistencia social, sob a luz das Leis, normas e
regulamentacoes do Sistema Vnico de Assistencia Social - SUAS, e demais instrumentos
pertinentes
da
Administracao
publica
e
suas
esferas
de
cornpetencias;
MUNIciPrOfESTADO/UNIAO,
de forma a atingir todas as areas de pertinencias destas
politicas, principal mente, priorizando as camadas de maior vulnerabilidade humana e social,
visando a todos 0 bern estar, a promocao, emancipacao e garantias de Direitos da pessoa
humana e sociedade em geral.

Desenvolvimento

Art. 16 - Cornpoem a Secretaria Municipal de Trabalho e
Social, os seguintes orgaos auxiliares:

Desenvolvimento

Social:

1 - Gabinete

do Secretario

Municipal

de Trabalho

e

1.1 - Secretaria Adjunta de Trabalho e Desenvolvimento
Social;
1.2 - Coordenadoria de Defesa Civil;
1.3 - Coordenadoria Administrativa da STDS;
1.4 - Coordenadoria de Protecao Social Basica;
1.5 - Coordenadoria de Protecao Social Especial
1.6 - Direcao do CRASS
1.7 - Supervisao de Situacoes Emergenciais;
].8 - Supervisao de Centro de Referenda de Assistencia
Social;
1.9 - Supervisao de Centro de Referencia Especializada
em Assistencia Social;
1.10
- Agente de Desenvolvimento Comunitario;
1.11
-Assessor Tecnico da STDS;
1.12
- Assistente de Gestae;
1.13
- Agente Condutor.

CAPITULO IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Art.

Infraestrutura e Services Publicos:

17

- Compete

a

E SERVI~OS PUBLICOS

Secretaria

Municipal

de

..

CONS1RUINOO

relativas

a

A AMONT ADA QUE QUEREMOS

I - elaborar

a programacao
limpeza publica, varricao e remocao de entulho;

e executar

as atividades

IT - colaborar com a Autarquia do Meio Ambiente na
elaboracao de normas relativas it aprovacao de projetos de pavimentacao, drenagem e
sinalizacao viaria, a estetica urbana, a preservacao do meio-ambiente, aos loteamentos e
zoneamentos e a expansao de area;
ill - executar
embelezamento das vias e logradouros publicos;

os

services

de

manutencao

e

IV - manter a preservacao e manutencao, assim como, a
incrementacao dos parques publicos, pracas, jardins e areas verdes do Municipio;
V - Manter em conjunto
abastecimento e saneamento do municipio.

com

0

SAAE, as acoes de

VI - executar e conservar as obras municipais, assim como
os proprios da municipalidade;

vn - construir,

pavimentar

e

conservar

as

vias

e

logradouros publicos;

vm - acompanhar, ftscalizar e receber os services
executados diretamente ou contratados corn terceiros e conforme 0 estabelecido nos contratos;
IX

- organizar

e

operar

0

cadastro

dos

veiculos

pertencentes ao municipio;

x - planejar, coordenar, executar e controlar a rnanutencao
de todos os veiculos, maquinas e equipamentos da Adrninistracao Municipal;
XI - pesquisar e propor metod os de reducao de custos de
manutencao de todos os veiculos, maquinas e equipamentos da Adrninistracao Municipal;
XIT - dar suporte nas comemoracoes do Calendario Anual
Municipal de Eventos, sempre em consonancia com a Secretaria cujas finalidades sejam aftns,
oferecendo apoio no transite e manutencao dos locais onde ocorrerem os eventos;

xm - construir

e/ou

conservar

as

obras

publicas

mumcipais.

Art. 18 - Compoern a
Infraestutura e Services Publicos, os seguintes orgaos auxiliares:

I
Services Publicos:

Secretaria

Municipal

1 - Gabinete do Secretario Municipal de Infraestrutura

de

e
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1.1 - Secretaria adjunta de Estudos e Projetos;
1.2 - Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Services
publicos;
1.3 - Coordenadoria de Infraestrutura Viaria e Mobilidade;
1.4 - Coordenadoria de Services Urbanos;
1.5 - Coordenadoria de Obras e Instalacoes;
1.6 - Supervisao de topografias;
1.7 - Supervisao de Vias Publicas e Estradas Vicinais;
1.8 - Supervisao de Services Urbanos;
1.9 - Supervisao de Equipamentos Publicos;
1.10
- Supervisao de Iluminacao Publica;
1.11
- Supervisao de Obras e Edificacoes;
1.12
- Supervisao de Execucao e Acompanhamento de
Obras;
1.13
- Supervisao de Limpeza Publica;
l.14
- Assessoria Tecnica da Infraestrutura e Services
Publicos;
1.15
- Assistente de Gestae;
1.16
- Agente de Manutencao;
1.17
- Agente Condutor;
1.18
- Agente Operador.

CAPITULO X
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Art. 19 - Compete

a Secretaria

E PESCA

Municipal de Agricultura e

Pesca:
I - estabelecer
estrategias
de direcionamento
da
irnplantacao de empreendimentos no Municipio, induzindo a producao de materiais e services
adequados as demandas da agricultura e pesca;

n - dimensionar

demanda de infraestrutura necessaria ao
desenvolvimento da agricultura, e cornercio locais, intermediando, junto aos demais orgaos da
Adrninistracao Municipal, 0 equacionamento das dificuldades e a adocao de providencias
cabiveis;
ill -promover a articulacao com diferentes orgaos, tanto
no ambito govemamental como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de
incentivos e recursos para a economia do Municipio;
IV - fomentar e desenvolver a pesca e a agricultura local;
V - levantar e interpretar 0 desempenho dos agricultores e
pescadores no Municipio, propondo as aedes que julgar necessarias para a sua melhoria;
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VI - prestar apoio logistico aos agricultores e pescadores,
nos termos do que dispuser a Lei Municipal;

vn - operacionalizar e manter sistema de dados que
permita dispor de uma estrutura formal de planejamento, docurnentacao e acompanhamento,
associando-se aos program as correlatos do Estado e da Uniao;
vm - realizar eventos, inclusive em parceria corn outros
orgaos publicos, que objetivem a incrementacao da agropecuaria no municipio;
x - desenvolver e executar projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnol6gico para a producao agropecuaria no municipio, contribuindo para
fixacao do homem no meio rural e elirninacao de conflitos de terra;
XI - acompanhar a execucao de projetos agropecuarios no
Municipio, participando de sua avaliacao;

xu -

instalar unidades
experimentais,
campos
de
dernonstracao e de cooperacao, lavouras e hortas cornunitarias, protecao ambiental e lazer;

xm

- elaborar

estudos

de

viabilidade

de

empreendimentos agropecuarios;
XIV- desenvolver
estrategias
para a melhoria das
atividades de producao vegetal e animal, visando a qualidade e sustentabilidade economica,
ambiental e social nos varies segmentos da economia.

xv - criar e manter patrulhas motomecanizadas com a
finalidade precipua de prestacao de services rurais, destinadas Ii abertura e conservacao de
estradas, preparo e conservacao do solo e, em especial, atender ao pequeno produtor;
Art. 20 - Compoem a Secretaria Municipal de Agricultura
e Pesca, os seguintes orgaos auxiliares:
1 - Gabinete do Secretario Municipal de Agricultura e
Pesca:
1.1 - Secretaria Adjunta de Agricultura;
1.2 Secretaria Adjunta de Pesca;
].3 - Assessoria Tecnica
1.4 - Coordenadoria de Pesca;
1.5 - Coordenadoria de Desenvolvimento Agricola;
1.6 - Coordenadoria de Suporte e Administracao;
1. 7 - Supervisao de Fomento a Pesca;
1.8 - Supervisao de Agricultura Familiar;

1.9 - Supervisao de Desenvolvimento Pecuario;
1.10
- Supervisor de Pesca;
1.11
- Agente de Desenvolvimento de Pesca;
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1.13

QUE QUEREMOS

- Agente de Desenvolvimento
- Assistente de Gestae.

Rural;

CAPITULO XI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 21 - Compete it Secretaria Municipal de Turismo e
Comercio:
I - promover e estimular
realizacoes do Municipio, nas prornocoes turisticas e culturais;

services

de divulgacao

das

n - articular-se com entidades e organismos publicos e/ou
particulares, com vistas it prornocao de atividades que incrementem 0 turismo e a cultura no
Municipio;

m - Desenvolver
dinamizem a cultura e

assistencia especifica

0

0

e apoiar eventos

que incentivem

e

turismo local;

IV - Administrar em ayao integrada com os orgaos de
calendario de promocao turistica do municipio.

V - manter e atualizar a Biblioteca Publica Municipal e, se
necessario, criar salas de leituras, possibilitando e coordenando 0 seu uso pela populacao
estudantil;
VI - promover

a divulgacao

do potencial

turistico

da

regiao;

vn - desenvolver

turismo de eventos e buscar
ordenacao destas atividades atraves da elaboracao de urn calendario anual municipal;
0

VITI - promover a integracao
regiao com relacao as atividades turisticas e culturais em geral;

a

entre os munici pios da

IX - implementar politicas de turismo ecologico;

x - promover

feiras, congressos e seminaries;

XI - criar program as de fomento ao desenvolvimento
turi mo e da cultura local, como altemativa de crescimento economico;

I

xn - incentivar a capacitacao
recursos humanos visando oferecer services de melhor qualidade;

e aperfeicoamento

do

de

•
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xm - criar

plano estrategico para 0 desenvolvimento do
turismo, assegurando maior integracao entre as diversas atividades economicas e 0 grupo de
apoio, contendo no minimo:
a) identificacao e cadastramento

dos pontos turisticos da

regiao;
b) definicao de formatacao do produto;
c) cadastramento

e classificacao das empresas ligadas ao

turismo;
d) programas especiais de estimulo ao turismo;
e) medidas visando assegurar boa qualidade dos services e
empreendimentos turisticos;
XIV - participar efetivamente nos program as voltados ao
turismo, sejam eles de iniciativa federal, estadual ou de particulares;

xv - administrar
services nos pontos turisticos do municipio;

0

funcionamento

e a prestacao

XVI - assegurar a preservacao e manutencao

de

dos pontos

turisticos do Municipio;

a populacao

xvn - desenvolver programas visando dar conhecimento
sobre as atividades turisticas, sua importancia dentro do contexto econornico;
xvrn - desenvolver

politicas para estimular e viabilizar a

pratica do turismo regional por parte da populacao local.
XIX - Fortalecer e elaborar projetos que atendam a Banda
Municipal Santa Cecilia.
Art. 22 - Comp5em a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo os seguintes orgaos auxiliares:
1 - Gabinete

do Secretario

Municipal

de Cultura

Turismo:
1.1 - Secretaria adjunta de Turismo;
1.2 - Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural;
1.3 - Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo;
1.4 - Supervisao de Eventos e Prornocao Turistica;
1.5 - Supervisao de Eventos Culturais;
1.6 - Supervisao de equipamentos Culturais;

e

