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ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Rua Afonso Pena, S/N

CNPJ N° 25.064.007/0001-06

LEI l\l° 001/05
19 de janeiro de 2005.

"Dispõe Sobre Estrutura Organizacional Administrativa do
Poder Executivo Municipal de São Miguel do Tocantins,
Estado do Tocantins e da outras providências".

O Prefeito Municipal de São Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, de acordo com o Artigo 64 Inciso l, III e VIII, da Lei Orgânica

do Município de São Miguel do Tocantins/TO.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins/TO, aprova e eu, sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1° - O Poder Executivo do Município de São Miguel do Tocantins/TO, e exercido pelo Prefeito

Municipal, com apoio e assessoramento das unidades de sua Estrutura Organizacional Administrativa.

Art. 2° - A Estrutura Organizacional Administrativa do Poder Executivo do Município de São Miguel

do Tocantins/TO, tem a seguinte composição:

1. GABINETE DO PREFEITO:

1.1. Chefe de Gabinete;

1.2. Assessoria Jurídica;

1.3. Assessoria Contábil;

1.4. Assessoria de Imprensa;

1.5. Coordenador de Articulação Política.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

2.1. Departamento de Desenvolvimento Urbano e Ambiental

2.2. Departamento de Urbanização e Turismo

2.2.1. Setor de Defesa e Qualidade Ambiental;

2.2.2. Setor de Cadastro, Património Mobiliário e Imobiliário;

2.2.3. Setor de Fiscalização;

2.2.4. Setor de Turismo e Lazer;

2.2.5. Setor de Defesa Civil e Enchentes.

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.1. Departamento de Acompanhamento Financeiro e Contábil
3.1.1. Setor de Controle Contábil

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4.1. Departamento de Recursos Humanos

4.1.1. Setor de Pessoal;

4.1.2. Setor de Cadastro e Inscrição - UMC, CTPS e JSM;

4.1.3. Secão de Contabilidade.

4.2. Departamento de Processamento de Dados - CPD
4.2.1. Setor de Digitação.



4.3. Departamento de Selecão, Avaliação e Informação.
4.3. 1. Setor de Atendimento ao Cidadão

4.4. Departamento de Controle de Património Público
4.4.1. Setor de Almoxarifado Central

4.5. Departamento de Projetos e Convénios

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:
5.1. Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação.

5.1.1. Setor de Fiscalização.

5.2. Departamento de Compras e Licitações

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ORRAS PÚBLICAS
6.2. Departamento de Obras Públicas

6.2.1. Setor de Fiscalização, Obras e Serviços Públicos;
6.2.2. Setor de Limpeza e Coleta de Lixo;
6.2.3. Setor de Iluminação Pública;
6.2.4. Setor de Almoxarifado.

6.3. Departamento de Transportes
6.3.1. Setor de Carga e Descarga de Veículos;
6.3.2. Setor de Controle Abastecimento e Manutenção de Veículos;

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
7.1. Departamento de Biblioteca Pública

7.1.1. Setor de Controle de Livros Bibliotecários;
7.1.2. Setor de Processamento de Dados da Biblioteca Municipal.

7.2. Departamento da Merenda Escolar
7.2.1. Setor de Controle de Qualidade e Distribuição da Merenda Escolar.

7.3. Departamento de Esportes

7.4. Departamento de Cultura
7.4.1. Setor de Artes e Eventos Culturais.

7.5. Orientador Pedagógico do Ensino Fundamental
7.6. Supervisor Pedagógico do Ensino Fundamental
7.7. Técnico de Planejamento Escolar do Ensino Fundamental
7.8. Inspetor Pedagógico do Ensino Fundamental
7.9. Diretor Nível l
7.10. Diretor Nível II
7.11. Secretário Escolar
7.12. Orientador Educacional de Escola
7.13. Professor l

7.14. Professor II

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

8.1. Departamento de Desenvolvimento Rural
8.1.1. Setor de Apoio a Criação de Pequenos Animais;
8.1.2. Setor de Apoio aos Pequenos e Médios Produtores Rurais;
8.1.3. Setor de Eventos Agropecuários e Programas Comunitários.



8.2. Departamento de Apoio a Agricultura Familiar
8.2.1. Setor de Acompanhamento e Manutenção dos Equipamentos Agrícolas;
8.2.2. Setor de Cadastramento de Agricultores e Associações Rurais;
8.2.3. Setor de Convénios Agrícolas e Prestações de Contas.

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.1. Departamento de Promoção Social

9.1.1. Setor de Habitação;
9.1.2. Setor de Desenvolvimento Comunitário;
9.1.3. Setor de Programas e Projetos Sociais e Eventos;
9.1.4. Setor de Apoio a Família, Criança e ao Adolescente;
9.1.5. Setor de Apoio Orientação e Assistência Médica a Gestante;
9.1.6. Setor de Apoio e Assistência Médica ao Idoso;
9.1.7. Setor de Benefícios e Serviços Sociais;
9.1.8. Setor de Oficina Profissionalizante.

10. SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
10.1. Departamento Municipal de Apoio aos Jovens

10.1.1. Setor de Proteção à Criança, Adolescente e Combate às Drogas;
10.1.2. Setor de Atendimento aos Jovens, Aprendizagem e Qualificação Profissional.

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11.1. Departamento Municipal de Assistência à Saúde

11.1.2. Setor de Assistência Médica;
11.1.3 Setor de Assistência Odontológica;
11.1.4. Setor de Apoio aos Agentes de Saúde.

11.2. Departamento Municipal de Vigilância Sanitária
11.2.1. Setor de Fiscalização e Vigilância Sanitária;
11.2.2. Setor de Controle e Qualidade de Mercadorias

Art. 3° COMPETE ÀS UNIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL:

1. GABINETE DO PREFEITO
1.1. Chefe de Gabinete:
a) Assistência direta e indireta, ao Prefeito Municipal;
b) Organização da agenda do Prefeito;
c) Atendimento pessoal ao Prefeito;
d) Promoção da divulgação de atos e atividades da administração Pública Municipal;
1.2. Assessoria Jurídica:
a) Cabe a assessoria jurídica do Prefeito a emissão de pareceres, a defesa dos direitos e interesses do município, a elaboração de
contratos, projetos de lei e estudo de natureza jurídica com vista à atualização da legislação municipal.
1.3. Assessoria Contábil:
a) Assistência Contábil e Acompanhamento Técnico.
1.4. Assessoria de Imprensa:
a) cabe realizar o cerimonial de relações públicas, culturais desportivas de comunicação e divulgação das ações de governo.
1.5. Coordenador de Articulação Política:
a) Assessorar todos partidos políticos vinculados ao chefe do Poder Executivo, manter atualizados todos partidos políticos quanto
a sua regularização junto ao Cartório Eleitoral e TRE, apoiar os partidos na realização das eleições dos diretórios municipais.



2.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE :

a) Cabe promover a urbanização, regularização fundiária;
b) Promover e executar programas de construção de moradias garantindo condições habitacionais e infra-estrutura;
c) Loteamento e aprovação de obras privadas;
d) manter atualizados o plano cadastral do município;
e) planejar, dirigir, organizar, coordenar e implantar programas de controle e preservação a flora e fauna do município;
f) firmar convénios com os órgãos da esfera Federal e Estadual;
g) planejar, dirigir, organizar, coordenar e controlar a implantação e manutenção de parques e jardins municipais;
h) da orientação da política tributaria para adequar das alíquotas do IPTU;
i) observar o prescrito no Código Florestal para autorização de lavras próximos a rios;
j) coordenar e operar o sistema municipal de defesa civil, o qual tem por objetivo prestar socorro, assistência e apoio logístico a

população acometida por situações de emergências de qualquer natureza;
k) apoiar o fortalecimento do turismo local, estimular a realização de eventos e promoção turística de careter cívico, folclórico e

popular.

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO:

a) Acompanhamento contábil;
b) Controle Geral e Financeiro.

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

a) planejar e supervisionar o quadro de servidores do Poder Executivo Municipal;
b) definir política de recursos humanos;
c) definir a política de aquisição de bens e serviços, armazenamento, distribuição, controle e produção de material, equipamentos

e veículos;
d) definir e gerir o plano diretor de informática do Poder Executivo Municipal;
e) responder pelos assuntos referentes ao desenvolvimento e qualificação dos servidores municipais;
f) gerenciar os contratos e convénios firmados;
g) controlar o fluxo processual e documentação e protocolar dentro da secretaria;
h) coordenar o suprimento de materiais permanentes e materiais de consumo para todas as estruturas e atividades da

administração;
i) controlar os bens patrimoniais da secretaria bem como aqueles cedidos no tange a sua conservação e manutenção;
j) prestar suportes as demais secretarias relativas a tecnologia e informação;
k) receber os cidadãos, verificando qual a informação desejada;
I) protocolar requerimentos recebidos do Poder Legislativo Municipal e Judiciário;
m) protocolar os projetos de leis do Poder Executivo Municipal;
n) manter atualizados os arquivos e processos da secretaria contendo toda documentação que tramitam ou já tramitaram;
o) desenvolver outras atividades que lhe venham a ser atribuídas pelo Prefeito.

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:

a) Sistema Fiscal, Tributário, Financeiro e Contábil do Município;
b) Assistência direta e indireta, ao Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições Administrativas;
c) Fiscalização de tributos das empresas, em cumprimento ao Código Tributário Municipal.

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS:
a) Controle de entrada e saída de veículos para uso exclusivo a serviço;
b) Fiscalização da limpeza e coleta do lixo nas ruas públicas;
c) Controle de entrada e saída de matérias de construção nas obras publicas;
d) Fiscalização e verificação das luminárias nas ruas da cidade, e nos prédios públicos se não há abuso e uso desnecessários de
energia;
e) Manutenção e reparação dos veículos escolares;
f) Elaborar projetos e executar obras de infra-estruturas e serviços públicos nos meios urbanos e rurais;
g) Elaborar projetos especiais na área de moradia populares.
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7. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:

a) Educação, ensino, e esporte e lazer;
b) Cultura, artes, património histórico e Cultural;
c) Assistência e apoio ao educando;
d) Assistência ao Pré-escolar e Ensino Fundamental;
e) Controle de qualidade e distribuição da merenda escolar;
f) Controle de entrada e saída de livros bibliotecários;
g) Elaborar e desenvolver os planos programas projetos e atividades educacionais, culturais e esportivas em conformidade com as
diretrizes e metas definidas, observadas a política de desenvolvimento económico e social do município;
h) Planejar, orientar e executar atividades referentes educação infantil, ensino fundamental educação e jovens e adultos e
portadores de necessidades especiais;
i) Editar, supervisionar aplicação e implementar normas que assegure o cumprimento dos princípios e diretrizes relativos a
educação e cultura e esporte;
j) Acompanhar, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, assistência medica odontológica a população escolar do
município;
k) Promover em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente,
programa de educação sanitária e ambiental;
I) Promover e acompanhar a execução de convénios na área de educação em todos os níveis;
m) Programar a ampliação, conservação e melhoria da rede municipal de ensino;
n) Desenvolver programas de orientação pedagógica aos educandos;
0) Planejar e executar a matricula escolar;
p) Planejar e executar as atividades relativas ao programa de alimentação escolar;
q) Desenvolver programas de formação continuada;
r) Elaborar o plano municipal de educação para aprovação pelo conselho municipal de educação;
s) Manter os atualizados os dados estatísticos e a escrituração escolar;
t) Assessorar o órgão competente nas prestações de contas das receitas transferidas;
u) Planejar, implantar e controlar o sistema de bibliotecas públicas na rede municipal de ensino;
v) Incentivar e promover manifestações culturais e esportivas de caráter popular;

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL:

a) Incentivar pequenas ações na agricultura e pecuária;
b) Incentivos e coordenação aos programas de lavouras comunitárias;
c) Cooperativismo e associativismo no meio rural;
d) Apoio aos pequenos e médios agricultores;
e) Promoção, com técnica de hortas, piscicultura;
f) Elaborar o plano agrícola do município;
g) Promover eventos dirigidos ao produtor;
h) Acompanhar o trabalho dos tratores e tratoristas;
1) Apoiar as iniciativas dos agricultores familiares;
j) Apoiar as iniciativas das lavouras irrigadas;
k) Apoiar ações de intercâmbio entre produtores e consumidores;
I) Buscar e Promover com parcerias capacitação para o agricultor;
m) Buscar meios para o combate ao agrotóxico;
n) Buscar meios para a implementação e ampliação da patrulha mecanizada;
o) Participar dos trabalhos do CMDRS;
p) Representar e defende o município em ocasiões necessárias mediante a pasta.

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

a) Orientação e formação de lideranças comunitárias;
b) Ação de programas e projetos sociais;
c) Organização e desenvolvimento de comunidades;
d) Habitação comunitária;
e) Assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e ao deficiente físico;
f) Desenvolver, elaborar, executar planos e programas na área da Assistência Social;
g) Estabelecer, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, serviços de Assistência Social que atendam ao interesse da
população;
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h) Analisar e propor medidas necessárias à compatibilização da política de Assistência Social exigências de desenvolvimento
econômico-social, rural e urbano;
i) Fornecer aos órgãos federais e estaduais informações que permitem avaliar e reforma de programas de acão social;
j) Formular diretrizes e estratégias quanto à organização de eventos ligados a assistência social;
k) Realizar estudos, pesquisas e projetos para o planejamento na área de assistência social;
I) Manter atualizado seu banco de dados operacional;
m) Estabelecer contatos com órgãos estadual e federal a elaboração de normas, regulamentos específicos;
n) Executar projetos de enfrentamento da pobreza através de convénios e parcerias a União, Estado e com entidades nacionais e
internacionais;
0) Criar políticas de amparo e protecão às crianças e adolescentes carentes em situação de risco;
p) Criar mecanismo para habitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência integrando-as à vida comunitária;
q) Promover a revisão dos benefícios de acão continuada ao idoso;
r) Atender as acões assistenciais de caráter de emergência;
s) Prestar os serviços assistenciais;
t) Promover e acompanhar a execução de convénios de sua área, em todos os níveis de sua gestão.

10. SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE:

a) Ampliar acões de qualificação dos jovens para o mercado de trabalho;
b) Promover a semana da juventude;
c) Apoiar as acões do movimento estudantil;
d) Promover cursos de informáticas especializados com monitores;
e) Buscar parcerias para construção do centro cultural;
f) Promover palestras, teatro, aulas de dança;
g) Promover acões voltadas aos esportes individuais e coletivos;
h) Promover gincanas, grupo de danças, teatro, aulas de violão, coral;
i) Apoio a Juventude em acão;
j) Incentivo a escolinha de futebol;
k) Apoio a criança de adolescente carente que vive marginalidade;
l) Incentivo ao ingresso a escola da comunidade;
m) Incentivar e apoiar os amigos do meio ambiente;
n) Resgate da criança da situação de desnutrição e pobreza social;
o) Olimpíadas olímpicas, jogos escolares;
p) Criação de projetos e programas de protecão a criança e ao adolescentes.

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

a) Assistência Médica, Odontológica e hospitalar;
b) Acão preventiva e vigilância sanitária.
c) Elaborar o plano anual da saúde;
d) Assegurar a manutenção dos serviços de assistência medica e odontológica na saúde do município;
e) Desenvolver campanhas e programas de saúde publica;
f) Visar a assistência medica e defesa sanitária do município, em articulação com as entidades federais;
g) Estabelecer, parceria com Secretaria Municipal de Educação médicos odontológico à população escolar;
h) Coordenar as unidades de saúde existentes, prestando atendimentos laboratoriais e de pronto socorro;
1) Promover campanhas preventivas saúde e de educação sanitárias;
j) Promover a vacinação da população;
k) Executar e fiscalizar sanitárias de logradouros serviços e estabelecimentos;
l) Fornecer aos órgãos federais e estaduais que permitam avaliar conjunto os programas de saúde;
m) Conservar equipamentos e veículos empregados nas suas atividades;
n) Acompanhar os transmite de convénios de sua área;

§ 1° - As Unidades da Estrutura Organizacional Administrativa do Poder Executivo Municipal
constituem a sua Administração Superior, representadas pôr Secretários Municipais nomeados pelo Prefeito.

§ 2° - As Unidades da Estrutura Organizacional Administrativa, deverão ter sua lotação de cargos e
funções, definidas mediante Decreto do Chefe do Executivo e pôr este alterada quando exijam necessidades do trabalho.
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Art. 4° - O Poder Executivo Municipal, no prazo de até 180 dias, fará publicar o Quadro e Tabela,
discriminativos dos cargos em comissão e suas funções gratificadas, bem assim, dos cargos efetivos, com respectivas
remunerações e sua distribuição nas unidades da Estrutura Organizacional Administrativa Municipal

§ 1° - A remuneração dos cargos em comissão e efetivo se comporá de duas parcelas sendo uma o
vencimento e a outra relativa a gratificação, abono, correspondente até 50% do seu vencimento.

§ 2° • O titular de cargo em comissão, quando ocupante de cargo ou emprego efetivo da
administração Pública Municipal, ou a esta cedida, poderá optar pelo vencimento da origem, percebendo exclusivamente a parcela
da gratificação.

Art. 5° - Os Conselhos e as Comissões vinculadas ao Governo Municipal, terão sua composição
definida pôr Decreto do Chefe do Executivo Municipal.

L 6° - É autorizada, pôr força desta Lei, a contratação de pessoal pôr tempo determinado, para
atender a necessidade premente de pessoa! temporário de excepcional interesse público conforme Art. 79 inciso IX, da lei Orgânica
Municipal e Art. 37 inciso IX da Constituição Federal.

§ 1° - O Regime Jurídico Único dos contratados temporários sujeita-se às normas dispostas no
Estatuto do Funcionalismo Público Municipal do Município de São Miguel do Tocantins/TO.

§ 2° - A duração dos contratos estabelecidos no Caputáeste artigo, será relativa ao tempo
demandado pela necessidade da contratação, nunca superior a um ano.

Art. 7° • Os Servidores Públicos Municipais de São Miguel do Tocantins, efetivos e temporários
pertence ao Regime Geral de Previdência (INSS).

§ 1° - Este Município não possui Previdência Própria e que pertence ao Regime Geral de Previdência
(INSS).

Art. 8° • Revoga-se na íntegra a Lei n° 014/02 de 10/05/02, da Estrutura Organizacional
Administrativa do Poder Executivo Municipal de São Miguel do Tocantins.

partir de 01/01/2005.
Art. 9° • O presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a

Art. 10°. Revogando-se disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 19 (dezenove)
dias do mês de Janeiro do ano de 2005.


