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CONSTRUINDO

LEI N° 1016/2014

A AMONTADA

QUE QUEREMOS

Amontada-Ce, 27 de janeiro de 2014.

DISPOE
SOBRE
A REORGANIZA<;AO
DA
ESTRUTURA ADMINISTRA TIV A DO MUNICrPIO
DE AMONTADA-CE, CRIA NOVAS VAGAS PARA
CARGOS EM COMISSAO
E ATUALIZA 0
SALARIO DOS ASSISTENTES DE GESTAO E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

o Prefeito Municipal de Amontada-Ce, Paulo Cesar dos
Santos, Face saber que a Camara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte lei:
TiTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 10 - Integram a Estrutura Administrativa Municipal
de Amontada-Ce, os seguintes orgaos subordinados diretamente ao Prefeito Municipal:
1- SECRETARIA DE GO VERNO E ARTICULA<;AO;
II - PROCURADORIA

GERAL DO MUNICiPIO;

III - CONTROLADORIA

GERAL DO MUNICjpIO;

IV - AUT ARQUIAS MUNICIP AIS
./.
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SERVI<;O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;
INSTITUTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA;
AUT ARQUIA DO MEIO-AMBIENTE;
AUT ARQUIA MUNICIP AL DE TRA:NSITO E TRANSPOR TE RODOvrARIO

V - SECRET ARIA DE ADMINlSTRA<;AO E FIN AN<;AS;
VI - SECRETARIA DE EDUCA<;AO;
vn - SECRET ARIA DE SAUDE;

~*~
~
~-=u.6MQNT~D~~

GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO

A AMONT ADA QUE QUEREMOS

VIII -SECRET ARIA DE TRABALHO E DESENVOL VTh1ENTO SOCIAL;
IX - SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA

E SER V1<;OS PUBLICOS;

X - SECRET ARIA DE AGRICULTURA E PESCA;
Xl - SECRETARIADE

CULTURAE

TURlSMO;

XII - SECRET ARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E INTEGRA<;AO;
XIII - SECRET ARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO E RELA<;OES
INSTITUCIONAIS;
XIV- SECRET ARIA DE CIDADANlA.

TiTULon
DA COMPETENCIA E CONSTITUICAO DOS ORGAOS MUNICIPAlS
CAPITULO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO
Art. 2°. Compete it Secretaria Municipal

de Governo e

Articulacao:
1- assistir ao Prefeito nas suas funcoes publicas;

n- dar atendimento

aos Municipes;

ill -manter ligacao com os demais poderes e autoridades;
IV - exercer as atividades de relacoes publicas;
V - acompanhar a tramitacao dos Projetos de Lei de
interesse do Executivo na Camara Municipal e manter controle que the permita prestar
informacoes precisas ao Prefeito sobre 0 assunto;
VI - atuar como elemento de interligacao e integracao do
Secretariado no desenvolvimento de todos os program as de Governo;

vn - manter amplo, efetivo e estrito relacionamento
os orgaos jomalisticos (jornais e ernissoras de radio) de Amontada, cidades da regiao;

com
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vm - divulgar OS atos administrativos, sociais e oficiais
da Administracao Municipal na imprensa escrita e falada, incluindo os orgaos da
Adrninistracao Indireta e conveniados;
elaborar todos os procediemtnos
secretaries das respectivas pastas;

IX - Atraves da comissao de licitacao e pregoeiro,
licitat6rios do poder executivo, para hornologacao peJos

x - Acompanhar
aposentadorias
e afins,
AMONTADAPREV

junto

ao

Instituto

do

XI - assessorar
confeccao de notas oficiais, quando solicitado;

xn - coordenar

0

a tramitacao
Regime Proprio

Prefeito

dos
de

processos
Previdencia

de

e Secretaries

Municipais

na

entrevistas coletivas do Prefeito;

xm - promover as atividades de coordenacao politicoadrninistrativa da Adrninistracao Municipal com os municipes, entidades e associacoes de
classe, bern como, com autoridades federais, estaduais e de outros Municipios;
XIV - coordenar as relacoes do Executive
com 0
Legislativo, providenciando os contatos com os Vereadores, recebendo suas solicitacces,
encarninhando-as, tornando as providencias necessarias;
XV - observar os normativos municipais pertinentes it
operacionalizacao
adrninistrativa dos diversos setores que cornpoem a estrutura da
Adrninistracao Municipal, morrnente no que diz respeito it execucao orcarnentaria.
Art. 3° - . Cornpoem a Secretaria
Articulacao os seguintes orgaos auxiliares:

Municipal

de Governo e

1 - Gabinete do Secretario de Governo e Articulacao
1.1 - Presidente da Comissao de Licitacao
1.2 - Presidente da Comissao de Cornpras
1.3 - Assessoria Especial do Prefeito
1.4 - Assessoria Especial do Vice-Prefeito
1.5 - Secretaria Executiva do Prefeito
1.6 - Motorista Executivo do Prefeito
1.7 - Coordenadoria aa Com: s s&: ~I: ~
J.8 - Coordenador de h.lp:·ensa
1.9- As sessoria Espec.a. de :Co. -t: -.c
1.10
- Coordenadoria
de Assistencia ao
Prefeito
l I i - Ccordenadori. JC Proje.os e- C-:-,:.\ en.os

Vice-

•

CONSTRUINOO

A AMONTAOA

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

QUE QUEREMOS

- Coordenadoria de Cornunicacao
_ Coordenadoria de Imprensa
- Coordenadoria de Eventos
- Ouvidoria Geral
- Secretaria Executiva do Vice-Prefeito
- Motorista Executivo do Vice-Prefeito
- Assessoria Tecnica
- Coordenacao de Desi gn Grafico
_ Coordenacao de Arte e FotOS
_ Agente de Comunicacao Social
_ Agente Condutor
- Assistente de Gestae
_ Pregoeiro do Municipio
- Membros da Comissao de Licitacao

CAPITULon
DA PROCURADORIA

GERAL DO MUNICiPIO

Art. 4° Compete

municipais relativas ao
Adrninistracao Municipal;

a Procuradoria

Geral do Municipio:

I -planejar, executar, coordenar e controlar as atividades
desenvolvimento
e aplicacao das atividades juridicas
da

II - prestar assessoramento juridico as demais areas de
Administracao Direta e Indireta, quando solicitado, bern como elaborar pare ceres sobre
consultas formuladas;
III - processar,
amigavel
ou judicialmente,
as
desapropriacoes, bern como assessorar junto ao setor competente a forma legal de elaborar 0
pagamento das indenizacoes correspondentes;
IV - planejar, coordenar, executar e elaborar contratos e
atos preparat6rios;
V - orientar os processos de doacao, venda, perm uta,
concessao e permissao de uso de bens;
VI - preparar editais de concurso publico e autorizar,
depois de homologado, a publicacao de seu resultado;
vn - zelar, na esfera da cornpetencia municipal, pela
exata observancia das Constituicces Federal e Estadual, da Lei Organics Municipal, das
demais Leis, Regulamentos e Atos normativos emanados dos Poderes Publicos,
VIII - coordenar as atividades litigiosas do Municipio;
IX - examinar os docurnentos anexos aos processos
adrninistrativos e os de interesse do Municipio e dar parecer sobre eles;

CONSTRUINDO

A AMONT ADA QUE QUEREMOS

x - minutar OS projetos de lei, decretos e portarias em
geral, bern como os termos de convenios e seus aditivos, contratos, escrituras, editais de
concorrencias em que 0 Municipio for parte interessada;
XI - emitir parecer sobre consultas ou duvidas suscitadas
na tramitacao de expedientes dos varies Setores da Adrninistracao Municipal e Autarquias;

xu - representar

e defender 0 Municipio
juizo, ou instancia, atraves de delegacao emanada de orgao ou poder superior;

em qualquer

xm - dar

parecer em processos administrativos
sindicancia e disciplinares, dando orientacao juridica aos mesmos, quando solicitado;
XIV - orientar os processos
outros previstos em contratos ou leis tributarias;

xv - executar

outros

de

por infracao de posturas e

servicos

conexos,

necessaries

a

defesa ou interesse do municipio;
XVI - elaborar expedientes relativos
publicas que se processarem perante a Procuradoria Geral do Municipio;

as

concorrencias

xvn - promover

a execucao da Divida Ativa, apos a
remessa do competente processo administrativo pela Secretaria Municipal de Adrninistracao e
Financas.
Art. 5° - Comp6em a Procuradoria GeraI do Municipio os
seguintes orgaos auxiliares:
1 - Gabinete da Procuradoria do Municipio:
1.1 - Procuradoria Adjunta
1.2 - Coordenadoria
de Controle de
Legislacao
1.3 Coordenadoria
de
Processos
administrativos
1.4 - Assessoria Tecnica
1.5 - Assistente de Gestae

Precat6rios

e

Judiciais

e

CAPITULom
DA CONTROLADORIA

GERAL DO MUNICiPIO

Art. 6° - Compete

a Controladoria

Geral do Municipio:

•
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I - coordenar e executar a avaliacao do cumprimento das
no plano plurianual dos programas de govemo e dos orcarnentos do

n - coordenar

e executar a comprovacao da legalidade e a

avaliacao dos resultados quanto a eficacia e eficiencia da gestae contabil, financeira

e

patrimonial nos orgaos e entidades da adrninistracao direta e indireta do Municipio, bern
como da aplicacao dos recursos publicos municipais por entidades de direito publico e
privado;
ill -apoiar

0

controle extemo no exercicio de sua missao

constitucional;
IV - coordenar e executar 0 controle interno, visando
exercer a fiscalizacao do curnprimento das normas de adrninistracao e financas publicas,
voltadas para a responsabilidade na gestae administrativo-fiscal, instituindo, se necessario,
comissoes auxiliares de controle interno nos orgaos da adrninistracao indireta;

V - coordenar e executar as atividades
financeiras relacionadas as suas dotacoes orcamentarias;

administrativas

e

VI - tombar e manter
atualizado
0
registro
e
dos bens im6veis e m6veis da Adrninistracao Municipal, controlar sua
transferencia e promover sua baixa, comunicando ao orgao competente as alteracoes ocorridas
no Patrimonio Municipal.

documentacao

vn - conciliar os dados de seus registros com os
lancamentos contabeis dos balancetes mensais e balance patrimonial de encerramento do
exercicio, verificando e providenciando a correcao das distorcoes porventura encontradas;
VITI - elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal
estudos e propostas de diretrizes, programas e acoes que objetivem a racionalizacao da
execucao da despesa e 0 aperfeicoamento da gestae orcarnentaria, financeira e patrimonial no
ambito da Adrninistracao Direta e Indireta e, tambern, que objetive a irnplernentacao da
arrecadacao das receitas orcadas;
IX - emitir relat6rio,
exercicio sobre as contas e balance geral do Municipio;

por ocasiao

do encerramento

do

x - organizar

e manter atualizado 0 cadastro dos
ordenadores de despesas e dos responsaveis por dinheiro, valores e bens publicos, assim como
dos orgaos e entidades sujeitos a auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado;
XI - prestar assessorarnento
sua competencia.

ao Prefeito nas rnaterias de

•
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Art. 7° - Cornpoern a Controladoria Geral do Municipio os
seguintes orgaos auxiliares:
1 - Gabinete da Controladoria Geral do Municipio:

1.2 - Coordenadoria de Controle Patrimonial
1.3 - Coordenadoria de Contrale de Frotas
1.4 - Coordenadoria
de Controle
de Materiais
Almoxarifados
1.S - Assistente de Contraladoria
1.6 - Assistente de Gestae

e

CAPITULO IV
DAS AUTARQUIAS MUNICIPAlS

Art. 8° - A cornpetencia, a organizacao e 0 funcionamento
das !Autarquias Municipais sao as estabelecidas nas respectivas leis municipais que as criaram
enos regulamentos proprios.
Paragrafo
U nico: 0 Organograma dos Cargos em
Comissao das Autarquias Municipais, encontram-se no Anexo IV, parte integrante desta Lei e
em conformidade com as leis municipais que as criaram.

CAPiTULOV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA(:AO

Art.

9° -

Compete

it

E FINAN(:AS

Secretaria

Municipal

de

Adrninistracao e Financas:
1- exercer as atividades ligadas a Adrninistracao Geral do
Poder Executivo e executar a politica administrativa e contrale financeiro do municipio;
II - promover cursos de treinamento
destin ados it
valorizacao e capacitacao dos servidores publicos municipais, objetivando a preparacao dos
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novos

padroes

de qualidade,

produtividade

e

m - preparar
exoneracao,
servidores;

licencas,

aposentadoria,

pensao,

processos administrativos
de admissao,
etc, e toda materia funcional relativa aos

IV - organizar e manter atualizados os ficharios e registros
relati~os ao pessoal do Quadro Permanente dos Servidores Publicos Municipais, bern como
dos que exercem cargos de provimento em comissao;
V - promover 0 cadastramento
dos contribuintes,
lancamento, a arrecadacao e a fiscalizacao dos tributos e demais rendas municipais;

0

VI - promover 0 registro e controle contabil da
administracao orcamentaria, financeira e patrimonial do Municipio, preparar os balancetes,
balance e demonstrativos de prestacao de contas it Camara Municipal e aos Tribunais de
Contas da Uniao e do Estado;

:

vn - prestar

assessoria ao prefeito em todas as materias de
carater econ6mico-financeiro de interesse do Municipio e de modo especial no processamento
das bperayoes de credito e em financiamentos tornados pelo Municipio, e aos Orgaos Publicos
da Adrninistracao local, nos assuntos fazendarios, e promover gerenciamento dos recursos
provenientes de convenios firrnados com 0 Estado, a Uniao e outras atividades;

vm - efetuar

calculo, controle

e inscricao

IX - centralizar os services de Tesouraria
Poder Executivo, analisar e liberar pagamentos;

da Divida

no ambito do

x-

Elaboracao do PPA, LDO E LOA, acompanhando
controlando adequadamente a sua execucao;

XI - Manter e organizar

xn - Guarda

0

arquivo municipal;

e Movimentacao

xm - Expedicao

e

de valores;

de documentos eRG, RESERVIST A);

Art. 10°. Cornpoem
Administracao e Financas os seguintes orgaos auxiliares:

a

Secretaria

Municipal

de

1 - Gabinete do Secretario Municipal de Adrninistracao e
Financas:
1.1 - Secretaria Adjunta de Recursos Humanos;
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1.2 - Secretaria Adjunta de Gestae Tributaria;
i,3 - Coordenadoria ~~ ?\.::c:...:-' '_ ~ :-.,. ,.._._1.4 - Coordenadoria de Tesouraria;
1.5 - Coordenadoria de Suporte e Adrninistracao;
1.6 - Coordenadoria da Junta do Service Militar;
1.7- Supervisor de Capacitacao e Treinamento;
1.8 - Supervisor de Registro de Folha da Pagamento;
l.9 - Supervisor de Fiscalizacao e Controle da Divida
Ativa;
1.10
- Supervisor de Arrecadacao Tributaria;
1.] ]
- Assessoria Tecnica;
I, 12
- Assistente de Gestae
,..,

I

I

,
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CAPiTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

a Secretaria

Art. 11 - Compete

Municipal de Educacao:

I - planejar, coordenar,
supervisionar
e avaliar as
atividades educacionais da rede escolar municipal em consonancia com os objetivos da
politica educacional do Ministerio da Educacao;
IT - manter atualizada a documentacao
educacionais atraves de estudos e pesquisas, objetivando 0 conhecimento
educacionais do Municipio;

m - dinamizar

e inforrnacoes
dos problemas

ensino fundamental,
zelando pelo
cumprimento de sua obrigatoriedade para os escolares na faixa etaria de 6 (seis) a
I!4(quatorze) anos, bern como cuidar e desenvolver a educacao infantil de O(zero) a 5 (cinco)
anos;
0

IV - promover medidas que visem ao aproveitamento
racional dos recursos humanos existentes, devidamente
qualificados,
incentivando
treinamentos e cursos para aperfeicoamento e habilitacao do pessoal administrativo e docente;
refere a atendimento
pedagogica;

V - promover a assistencia ao educando carente, no que se
medico e dentario, distribuicao da merenda e a assistencia socio-

administrativas do orgao e fiscalizar

VI - disciplinar e coordenar a acao conjunta das unidades
0 cumprimento de suas atribuicoes;

GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINOO A AMONTADA

QUE QUEREMOS

vn - promover

I.
procedimentos
I.
aprendizagem;

didaticos e programas

promqver e incentivar
necessario;

aprimoramento dos rnetodos, processos,
de ensino, procurando elevar os niveis de ensino0

vm - melhorar e adequar a rede fisica escolar municipal,
a sua manutencao e recuperacao bern como a sua expansao, se

IX - incentivar junto a orgaos educacionais
especie, cooperacao tecnica e financeira;

II

destinadas

a Educacao,

X - aplicar e controlar
como tarnbem prestar contas;

as

verbas

de qualquer

especificamente

XI - promover e incentivar a assistencia pre-escolar,
combatendo a desnutricao e proporcionando recreacao sadia a formacao de bons habitos;

I

I
XU - superintender a aquisicao, a guarda e a distribuicao
de material administrative e didatico, bern como controJar 0 seu consumo e utilizacao;
xm - coordenar ou executar programas e projetos
educacionais
no
Municipio,
principalmente
aqueles que envolvam programas especiais,
I
reabilitacao e integracao educacional de pessoas marginalizadas;

I
Conselho Municipal de Educacao,

XIV
0

- submeter,

semestralmente,
relatorio das atividades do orgao;

ao

XV - entrosar com os demais orgaos
planejamento do ensino bem como controlar os seus resultados;

XVI - articular
Municipais para tratar de assuntos relativos
I

a

permanentemente
Educacao;

XVII - executar

projetos

Prefeito

para

com

de capacitacao

0

e

ao

adequado

as Secretarias

de recursos

humanos;
I

Municipal de Desenvolvimento
Municipal de Educacao;

XVIII - administrar os recursos financeiros do Fundo
e Valorizacao do Magisterio, aprovado pelo Conselho

I
XIX - Planejar e executar 0 calendario Educacional do
municipio, articulando-se com outros orgao municipais, demais niveis de governo, entidades
da iniciativa privada e comunidade.

Art. 12 - Comp5em a Secretaria Municipal de Educacao
os seguintes orgaos auxiliares:
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1 - Gabinete do Secretario Municipal de Educacao:
1.1 1.2 1.3 1.4 -

Assessoria Especial do Secretario de Educacao;
Secretaria Adjunta de Adrninistracao da Educacao;
Secretaria Adjunta de Gestae Escolar;
Secretaria Adjunta Tecnico-Pedagogica;
1.) - Direcao de::' 'es -;~2C ~:e :--":..=:
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1.7 - Agentes de Desenvolvimento Educacionais;
l.8 - Coordenadoria de Almoxarifado;
1 C) _ r
~t.:. ii1r:.
ie -;t="\ "
: .1 C
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] .11
- Coordenadoria do Desporto Escolar;
1.12
- Coordenadoria de Manutencao de Predios
Escolares;
",,"'\j

r-

J:"~

'::

I.)

l.14

- Coordenadoria de Ensino FundamentalSeries
Iniciais;
1.15
- Coordenadoria de Ensino Fundamental - Series
Finais;
1.16
- Coordenadoria de Educacao Infantil;
1.17
- Coordenadoria da Educacao de Jovens e
Adultos;
l.18
- Coordenadoria de Formacao Continuada;
1.19
- Assessoria Tecnica Educacional;
1.20
- Assistente de Gestae;
11
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Art. 13 - Compete it Secretaria Municipal de Saude:
I - planejar, sistematizar e colocar em execucao as
politicas, estrategias, processos, estruturas e metodos, baseados na prornocao, protecao e
recuperacao da saude, a fim de dar assistencia it populacao, no ambito do municipio,
compreendendo as seguintes atribuicoes:
a) intensificar politicas que promovam a qualidade de vida
da populacao, atraves da melhoria da gestae, do acesso e da qualidade das acces e services de
saude, Equidade e Integralidade;
b) coordenar e articular acoes de prornocao, prevencao e
recuperacao de doencas e agravos no ambito da atencao basica, incluindo:

