
.

Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins

CNPJ(MF)n° 25.064.007/0001-06

.El N° 33/2007 de 18 de maio de 2007.

"Dispõe sobre a atualização da
estrutura administrativa municipal e das
normas gerais- de direito administrativo
aplicáveis ao município e da outras
providencias.1'

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele seciona e
promulga a seguinte lei:

Capitulo I
DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

Art. 1°. O Poder Executivo estruturado pela presente Lei, é exercido pelo Prefeito
Municipal, auxiliado pelo Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete, Assessoria Jurídica,
Assessoria Contábil, Assessoria de Comunicação, Assessoria Especial, Secretários
Municipais e Diretores de Departamentos, os quais exercerão as atribuições e competências
nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e
das demais leis e regulamentos atinentes.

Capitulo II
DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO

Art. 2° A Administração Municipal compreende os órgãos da administração clircta c
as entidades da administração indireta, criadas por lei , em consonância com o que dispõe a
Lei Orgânica do Município, observada a necessidade no âmbito da administração do
munic íp io

§ 1°. Integra a administração direta:

i-ORGÂOS DE ASSESSORAMENTO:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria Contábil;
d) Assessoria Especial;
e) Assessoria de Comunicação;
í) Assessoria de Relações Institucionais.

II-ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL:
a) Secretaria de Controle Interno;
b) Secretaria Munic ipa l de Administração;



c) Secretaria Municipal de Finanças;
d) Secretaria Municipal de Infra Estrutura;
e) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
f) Secretaria Municipal de Saúde;
g) Secretaria Municipal de Educação;
h) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
i) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
j) Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer;
k) Secretaria Municipal de Cultura;

III - ÓRGÃOS DE GERÊNCIA:
a) Departamento Financeiro e Contábil;
b) Departamento de Recursos Humanos;
c) Departamento de Processamento de Dados e Protocolo Geral;
d) Departamento de Património e Almoxarifado;
e) Departamento de Contratos e Convénios;
f) Departamento de Tributação, Registros e Fiscalização;
g) Departamento de Arrecadação;
h) Departamento de Desenvolvimento Urbano;
i) Departamento de Convénios e Projetos Especiais;
j) Departamento de Programa de Habitação;
k) Departamento de Cadastro Imobiliário e Mobiliário;
I) Departamento de Obras;
m) Departamento de Transportes;
n) Departamento de Trânsito;
o) Departamento de Urbanismo;
p) Departamento de Limpeza Urbana:
q) Departamento de Parques e Jardins;
r) Departamento Municipal de Desenvolvimento Energético;
s) Departamento de Vigilância Sanitária;
t) Departamento de Assistência à Saúde;
u) Departamento de Assistência Odontológica;
v) Departamento de Controle de Medicamentos;
w) Departamento de Assistência Médica e Imunização;
x) Departamento de Análises Clinicas;
y) Departamento de Estatística Escolar;
z) Departamento de Pedagogia;
aã) Departamento de Inspeção Escolar;
bb) Departamento de Apoio ao Educando;
cc) Departamento de Alimentação Escolar;
dd) Departamento de Transporte Escolar;
ee) Departamento de Biblioteca Pública;
ff) Escolas Municipais;
gg)Departamento de Programas de Assistência Social;
hh)Departamento de Desenvolvimento Humano;
ii) Departamento de Eventos e Promoção Social;
jj) Departamento de Assistência e Benefício ao Idoso;
kk) Departamento de Assistência a Portadores de Necessidades Especiais;
II) Departamento de Habitação e Inclusão Social;
mm) Departamento de Cadastro e Desenvolvimento Rural;
nn)Departamento de Desenvolvimento Ambiental;
oo)Departamento de Cadastro e Desenvolvimento Rural;
pp)Departamento de Apoio a Agricultura familiar;
qq)Departamento de Produção, Abastecimento;



rr) Departamento de Desenvolvimento a Pesca;
i jj) Departamento de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo;

kk) Departamento de Defesa Civil;
11) Departamento de Desporto Amador;
mm)Departamento de Apoio à Juventude e à Adolescência;
nn)Departamento de Inclusão Digital;
oo) Departamento de Expedição de Documentação;
pp) Departamento de Turismo e Lazer;
qq) Departamento de Desenvolvimento Cultural;
rr) Departamento de Folclore Regional;
ss) Conselhos Municipais.

§ 2°. Integra a administração indireta as entidades de implementação de políticas e controle
técnico setorial: Autarquias, Fundações; Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista de
personalidade jurídica criada por Lei, sob o controle do Município, vinculadas aos órgãos da
administração direta cuja área de competência esteja enquadrada.

§ 3°. Os Órgãos que compõem a presente estrutura subordinam-se ao Prefeito Municipal por
linha de autoridade integral.

Art. 3°. A estrutura organizacional do poder Executivo compreende:
a) Nível de Assessoramento;
b) Nível de Administrativo Geral;
c) Nível de Gerencial;
d) Nível de Conselhos e Comissões.

Capítulo IO
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 4°. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implementar planos,
programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados das Constituições
Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estreita articulação com
os demais Poderes e com os outros níveis de Governo.

Art. 5°. Os Órgãos e entidades que atuam na esfera do Poder Executivo visam a atender às
necessidades colctivas e aproximar o máximo possível da sociedade todos os serviços públicos,
facilitando a vida do cidadão.

Art. 6°. O resultado das ações empreendidas pelo Poder executivo deve propiciar a
melhoria das condições sociais e económicas da população nos seus diferentes seguimentos e a
integração do Município aos esforços do desenvolvimento regional, estadual e nacional.

Capítulo IV
DOS ÓRGÃOS DE APOIO, ASSESSORAMENTO E REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL

Art. 7°. Os órgãos de apoio, assessoramento e representação municipal são compostos pelo
Gabinete do Prefeito, Chefia de Gabinete, Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil, Assessoria
Administrativa e Assessoria de Comunicação.

Seção I
DO GABINETE DO PREFEITO



Art. 8°. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assessorar o Prefeito nos atos da gestão e
da administração dos negócios públicos em todos os assuntos atinentes ao governo; a coordenação
das atividades de promoção, relações públicas, cerimonial público e administração da agenda de
audiências e cerimoniais.

Seção II
DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

Art. 9°. Compete ao Chefe do Gabinete do Prefeito, assessorá-lo, assisti-lo na sua
representação administrativa e política; no relacionamento com autoridades; na recepção aos que
procurarem o Prefeito; no estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito; assessorá-lo
através da atividade de relações públicas, como mante-lo informado sobre o noticiário divulgado
diariamente através dos veículos de comunicação; fazer divulgar o noticiário relativo à
administração municipal e executar outras atribuições que forem determinadas pelo Chefe do Poder
Executivo.

Seçâo III
DA COMPETÊNCIA DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 10°. Compete à Assessoria Jurídica representar o Município Judicial e
extrajudicialmente, exercer as funções de assessoria, consultoria ^ procuradoria jurídica e
assessoramento ao Prefeito e à administração em geral, acompanhar e assessorar na feitura de
processos administrativos, atos administrativos e exercer outras atividades congêneraes.

Seção IV
DA COMPETÊNCIA DA ASSESSORIA CONTÁBIL

Art. 11. Compete Assessorar o Prefeito na tomada de decisões de cunho financeiro, visando
o bom uso do dinheiro público e acima de tudo cumprir os índices constitucionais de gastos,
principalmente nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. Compete também à Assessoria
Contábil, confeccionar os balancetes mensais, o balanço anual, elaborar o Pré-Projeto do PPA, da
LDO e da LOA, assim como elaborar as prestações de contas relativas aos convénios e outros
serviços correlates e desempenhar outras atividades congéneres.

Seção V
DA COMPETÊNCIA DA ASSESSORIA ESPECIAL

Art. 12. Compete assessorar e representar o Governo Municipal, dentro e fora do
Município, conforme determinação do Prefeito, levando e trazendo informações, avaliando e
acompanhando o cumprimento de tarefas e atividades de responsabilidade dos servidores públicos a
qualquer nível, quer seja da administração direta e indiretas, comissionados, efetivos e contratados,
apresentando regularmente ao executivo, relatórios verbais ou escritos de qualquer natureza,
principalmente quanto aos resultados decorrentes da aplicação de políticas publicas de governo,
tanto da esfera Federal, Estadual e Municipal.

Art. 13. Compete assessorar o Prefeito dentro e fora do município, representando-o, em
missões especiais com ou sem procuração, conforme o caso, participando de reuniões, de
seminários e de demais encontros promovidos peíos órgãos do Governo Federai e Estadual, visando
munir o Prefeito, os Assessores, os Secretários, os Diretores e qualquer que seja o servidor que se
faça necessário para o bom andamento das atividades do Governo Municipal.

Seção VI
DA COMPETÊNCIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO



Art. 14. Compete assessorar o governo municipal a comunicação, dar publicidade a todos
dos atos da administração e tornar do conhecimento público e da imprensa todas as realizações do
governo em todas as suas esferas e desempenhar ativídades congéneres, de interesse da
administração.

Seção VII
DA COMPETÊNCIA DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUICIONAIS

Art. 15. Compete à Assessoria de Ralações Institucionais coordenar e secretariar o
funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Económico e Social, visando à articulação da sociedade
civil organizada para a consecução de modelo de desenvolvimento configurador de novo e amplo contrato
social.

Capítulo V
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUA NATUREZA

Art. 16. As Secretarias Municipais são órgãos da administração direta, dirigida pelos
Secretários Municipais, estruturadas com a finalidade de assessorar o Prefeito, a quem são
dirctamente subordinados, na execução das suas competências e atribuições legais, em cada campo
de atuação da Administração Pública Municipal.

Seção I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO:

Art. 18. Compete â Secretaria Municipal de Controle interno, dentre outras atribuições:
a) efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema

de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
b) opinar sobre as interpretações dos aios normativos e os procedimentos relativos às

at ividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
c) sugerir procedimentos para a promove a integração do Sistema de Controle Interno do

Poder Executivo Municipal com os outros sistemas da Administração Pública
Municipal;

d) propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de
Controle Interno Municipal;

e) efetuar análise e estudos de casos propostos pelo Chefe da Controladoria-Geral do
Município com vistas a solução de problemas relacionados com o Controle Interno
Municipal.

Art. 19. O Sistema de Controle interno do Poder Executivo Municipal tem as seguintes
finalidades:

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos do Município;

b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da
gestão orçamentaria, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da
Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;

c) exercer o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1°. A organização o a estrutura da Controladoría Interna do Município será disposta por
Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal

§ 2°. Integra a Secretaria Municipal de Controle interno, vinculado diretamente ao
Secretario Municipal, o-seguitite departamento:

I - Departamento Financeiro e ContábiJ;



Seção II
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 20. A Secretaria Municipal de Administração, dentre outras atribuições, compete:
a) Apoiar e avaliar as outras Secretarias, Departamentos, Setores e demais Órgão da

Administração;
b) Inventário, tombamento, registro e conservação de bens e móveis e imóveis;
c) Divulgação, registro e arquivo de leis, decretos, seleção e treinamento de pessoal;
d) Administração de pessoal e previdência;
e) Desenvolvimento de recursos humanos, recrutamento, seleção e treinamento de

pessoal;
í) Elaboração de folha de pagamento do pessoal;
g) Processar dados gerais através do CPD;
h) Cuidar do proíocoío gerai;
i) Promover a informatização em todas as áreas da administração direta e indireta;
j) Acompanhar os trabalhos dos Conselhos Municipais;
k) E outras atividades afins.

Parágrafo Único - Faz parte da Secretaria Municipal de Administração, diretamente
ligados ao respectivo titular os seguintes departamentos, setores e órgãos:

I. Departamento Municipal de Recursos Humanos;
IL Departamento Municipal de Processamento de Dados e Protocolo Geral;

III. Departamento de Património e Almoxarífado;
IV. Comissão Permanente de Licitações - CPL.

Seçâo III
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 21. Compete à Secretaria Municipal de Finanças, dentre outras atividades:
a) elaborar a programação financeira mensal e anual do Tesouro Municipal, gerenciar as

contas do Tesouro Municipal e subsidiar a formulação da política de financiamento da
despesa pública;

b) zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Municipal;
c) administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Municipal;
d) manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, o Município

junto a entidades e a organismos nacionais e internacionais;
e) administrar as dívidas públicas mobiliária e contratual, interna e externa, de

responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Municipal;
f) gerir os fundos e os programas oficiais que estejam sob responsabilidade do Tesouro

Municipal, avaliando e acompanhando os eventuais riscos fiscais;
g) implementar aços necessárias à regularização de obrigações financeiras do Município,

inclusive daquelas assumidas em decorrência de lei;
h) estabelecer normas e procedimentos contábeis para o adequado registros dos atos e fatos

da gestão orçamentaria, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração
municipal, promovendo o acompanhamento, a sistematização e a padronização da
execução contábil;

í) manter e aprimorar o Plano de Contas e Manual de Procedimentos Contáveis da
Administração Municipal;

j) instituir, manter e aprimorar sistemas de registros contáveis para os atos e fatos relativos
à gestão orçamentaria, financeira e patrimonial;;

k) instituir, manter e aprimorar sistemas de informação que permitam produzir informações
gererenciais necessárias à tomada de decisão e à supervisão fazendária;

1) estabelecer normas e procedimentos para elaboração de processos de tomadas de contas
dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo



aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário,
e promover os correspondentes registros contábeis de responsabilização dos agentes;

m) elaborar as demonstrações contábeis e relatórios destinados a compor a prestação de
contas anual do Chefe do Poder Executivo;

Art. 22. Compete ainda à esta Secretaria, dentre outras atividades:
a) Administrar as atividades de planejamento governamental de caráter económico e

financeiro;
b) Formulação da política económica e creditícia e tributária;
c) Arrecadação de tributos e rendas do Município;
d) Encargos gerais públicos;
e) Escrituração contábil;
t) Elaboração e execução orçamentaria;
g) Controle se saldos orçamentários;
h) Controlar o serviço da dívida pública;
i) Firmar contratos e distratos, gestar e intermediar contratos e convénios com outras

instituições de interesse público e privado;
j) E outras atividades afins.

Parágrafo único, integram a Secretaria de Finanças, vinculados diretamente ao Secretário
Municipal de Finanças, os seguintes departamentos:

V. Departamento Municipal de Contratos e Convénios;
VI. Departamento Municipal de Tributação, Registros e Fiscalização;

VIL Departamento Municipal de Arrecadação;

.Seção IV
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

URBANO

Art. 23. Compete à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, dentre outras
atividades:

a) participação na formulação do planejamento estratégico municipal;
b) avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e programas do governo

municipal e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas;
c) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjunta socioeconômica e

gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos do município;
d) elaboração, acompanhamento e avaliação do plano plurianual de investimentos e dos

orçamentos anuais;
e) viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo;
f) coordenação da gestão de parcerias público-privadas;
g) formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação

dos financiamentos de projeios públicos com organismos multilaterais e agências
governamentais;

h) coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento municipal, de pessoal,
de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais, bem
como cias ações de organização e modernização administrativa do governo municipal;

i) formulação de diretrizes e controle das atividades governamentais;
j) acompanhamento do desempenho do setor fiscal público;
k) articulação com as demais Secretarias, para a formulação de projetos de

desenvolvimento urbano;
I) desempenhar outras atividades congéneres.

Parágrafo único.Integram a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
vinculados diretamente ao Secretário, os seguintes departamentos:



I - Departamento de Desenvolvimento Urbano;
II - Departamento de Convénios e Projetos Especiais;
III - Departamento de Programa de Habitação;
IV - Departamento de Cadastro Imobiliário e Mobiliário.

SeçãoV
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 24. Compete à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, dentre outras atividades:
a) Planejamento e priorização das obras públicas municipais;
b) Organização e planejamento do sistema viário municipal;
c) Controle e fiscalização das obras públicas municipais;
d) Instrumentalização do sistema de transporte municipal;
e) Adequação e sistematização do sistema de transporte municipal;
f) Formulação de política de transporte municipal;
g) Planejamento e priorização do paisagismo e urbanismo municipal;
h) Conservação e preservação do património histórico municipal;
i) Implementação e dinamização do serviço de limpeza urbana;
j) Desenvolver outras atividades afins.
k) Administrar as atividades de planejamento e desenvolvimento urbano;
I) Apoiar a política de desenvolvimento dos setores industrial e comercial no âmbito

do Município;
m) Fonnulação da política de ocupação do solo;
n) Fonnulação da política de urbanização;
o) Fiscalizar obras;
p) E outras atividades afins.

Parágrafo único. Integram a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo,
vinculados diretamente ao Secretário, os seguintes departamentos, setores e chefias:

I. Departamento Municipal de Obras;
II Departamento Municipal de Transportes;
III Departamento Municipal de Trânsito;
IV Departamento Municipal de Urbanismo;
V Departamento Municipal de Limpeza Urbana;
VI Departamento Municipal de Parques e Jardins;
VII Departamento Municipal de Desenvolvimento Energético.

Seção VI
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 25. Compete à Secretaria Municipal de Saúde, dentre outras responsabilidades:
a) Acompanhar e elaborar projetos que visam a melhorar a prestação de serviços à

população em geral;
b) A promoção das medidas de proteção à saúde da população;
c) A prestação de assistência hospitalar e médica, conforme o nível de habilitação,

utilizando as unidades de saúde existente no município assim como a rede pactuada e
disponível do SUS;

d) Combate a doenças de massa;
e) A fiscalização e controle das condições sanitárias, de higiene e saneamento, da

qualidade dos medicamentos, alimentos e da prática profissional médica e de
enfermagem;



K f) A restauração da saúde da população de baixa renda;
j g) A pesquisa, estudo e avaliação da demanda de atenção médica e hospitalar ante as

disponibilidades previdenciárias e assistências públicas e particulares;
h) A prestação de serviços médicos e ambulatoriais de urgência e de emergência;
i) A ação sanitária exaustiva e compreensiva em locais públicos;
j) A promoção de campanhas educacionais e de orientação à comunidade, visando à

preservação das condições de saúde da população;
k) O estudo e pesquisa de fontes de recursos financeiros para o custeio e financiamento

dos serviços e instalações médicas e hospitalares;
1) A produção de medicamentos fototerápicos e suplementos alimentares de fornia direta

ou através de parceria com empresas da iniciativa privada, visando à distribuição de
medicamentos para as famílias de baixa renda;

m) A integração com entidades públicas e privadas, visando a articular a atuação e
aplicação de recursos destinados à saúde pública do Município;

n) A manutenção de planos e programas para a efetivação da assistência médico-
hospitalar, a auditoria, controle e avaliação dos serviços de saúde;

0) Disciplinar a Coleta o depósito e incineração do lixo residencial;
p) Regulamentar o tratamento e o destino do lixo hospitalar compreendido como tal, os

resíduos das unidades de saúde, dos consultórios, das farmácias e dos serviços que
usem aparelhos radioativos;

q) Promover campanha nas comunidades a respeito da higiene alimentar e combate à
verminose;

r) E exercer outras atividades correlatas nos termos de seu regimento.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Saúde compreende os seguintes órgãos
operacionais, subordinados diretamente ao respectivo titular:

5 I. Departamento Municipal de Vigilância Sanitária;
! II. Departamento de Assistência à Saúde;
i III. Departamento de Assistência Odontológica;

IV. Departamento de Controle de Medicamentos;
i V. Departamento de Assistência Médica e Imunização;
1 VI. Departamento de Analises Clinicas;
i VII. Conselho Municipal de Saúde.
j

; Secão VII
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

; Art. 26. À Secretaria Municipal de Educação, dentre outras atividades, compete:
a) A execução, supervisão e controle da ação do Governo Municipal relativa à política

educacional;
b) Controle e fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos municipais de ensino

de diferentes graus e níveis, públicos e particulares;
c) A perfeita articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política e

legislação educacional;
d) O estudo, pesquisa e avaliação permanentes de recursos financeiros para custeio e

investimento no sistema e nos processos educacionais;
e) A assistência e orientação sobre as responsabilidades crescentes no oferecimento,

operação e manutenção dos equipamentos educacionais;
f) A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo na área da

educação com os sistemas financeiros e de planejamento;
g) A prospecção permanente das características e qualificações do magistério e da

população estudantil e a atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
h) Promover cursos, estágios e treinamento de orientação pedagógica;
1) Coordenar a distribuição do material didático e da merenda escolar;



j* j) Apoiar as escolas da rede particular de ensino, de maneira a viabilizar o ensino
i fundamental e o profíssionalizante;

k) Desenvolver outras atividades afins.

Parágrafo Único. A Secretaria de Educação compreende os seguintes órgãos subordinados
diretamente ao respectivo titular:

I. Departamento Municipal de Estatística;
II. Departamento Municipal de Pedagogia;

III. Departamento Municipal de Inspeção Escolar;
IV. Departamento Municipal de Apoio ao Educando;
V. Departamento Municipal de Alimentação Escolar;

VI. Departamento Municipal de Transporte Escolar;
VII. Departamento de Biblioteca Pública;

VIII. Escolas Municipais;
IX. Conselho Municipal de Educação;
X. Conselho Municipal de Alimentação Escolar;

XI. Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB;
j XII. Conselho Municipal de Transporte Escolar.

Seção VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5

j Art. 27. À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, compete:
• a) O planejamento e implementação, execução, avaliação e fiscalização das políticas e
j assistências sociais, que visem o desenvolvimento das comunidades e organizações,
j especialmente as menos favorecidas, pelo estímulo e apoio à criação de oportunidade
l de emprego e renda;
j b) À assistência temporária ou permanente a grupos impossibilitados de trabalhar e
j produzir;

c) A promoção do bem estar da criança e do adolescente, do idoso e de minorias sociais;
Í d) Promover e Administrar os diversos cursos e programas que visem promover o
j desenvolvimento social
\) Administrar os Centros de Referencia em Assistência Social;

f) E demais atividades e programas afins.

j Parágrafo Único - São órgãos da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social,
j j diretamente, subordinada e vinculada ao seu titular:
i I. Departamento Municipal de Programas de Desenvolvimento Social;
! II. Departamento Municipal de Desenvolvimento Humano;
j III. Departamento Municipal de Eventos e Promoção Social;
j IV. Departamento Municipal de Assistência e Benefício ao Idoso;
j V. Departamento Municipal de Assistência a Portadores de Necessidades Especiais;

VI. Departamento Municipal de Habitação e Inclusão Social;
j VII. Departamento de Assistência Social;
Í VIII. Conselho Municipal de Assistência Social;

IX. Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA;
l X. Conselho Tutelar - CT;
\. Conselho Municipal de Assistência a Portadores de Necessidades Especiais.

1 Seçâo IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 28. À Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente compete:



a) Formular e executar políticas de fomento da agricultura e do desenvolvimento
i económico sustentável e da política municipal para o meio ambiente;

b) Fiscalizar o abastecimento dos produtos alimentícios básicos e acompanhar as políticas
de preços, pesos e medidas;

c) Utilizar o Conselho e o Fundo Municipal de Desenvolvimento visando à geração de
emprego e renda;

d) Incentivar e orientar a formação de associações e cooperativas voltadas para as
atividades económicas urbanas e rurais;

e) Incentivar a implantação de agroindú sírias voltadas principalmente para o
beneficiamento da suinocultura, da bovinocultura, da ovinocultura, da caprinocultura,
da avicultura, da horticultura, da piscicultura, da fruticultura e demais agroindústrias
correlatas;

f) Incentivar e implantar novas atividades rurais com a finalidade de geração de novas
oportunidades de trabalho e renda, tais como: Criação de abelhas nativas, africanas e
europeias, cultivo de flores tropicais, exploração de atividades extrativistas
sustentáveis, artesanato rural, etc.

g) Fomentar a comercialização de alimentos a preços de custo para a população de menor
poder aquisitivo;

h) Controlar o abastecimento e a defesa do consumidor;
i) Implantar o Mercado de Transformação de modo geral;
j) Promover a implantação de programas de fomento a todas as atividades relacionadas

com o setor produtivo;
k) Promover o desenvolvimento económico através da articulação com órgãos dos

governos federal e estadual e outros organismos voltados para o crescimento
económico sustentável;

1) Manter convénios e parceiras com o Governo Estadual em que tange as políticas
Agropecuárias, principalmente em relação a Agencias Estadual de defesa animal e a
programas de apoio a agricultura familiar;

m) Fomentar a eletrificação rural, a irrigação e a mecanização agrícola;
n) Incentivar estoques reguladores;
o) Administrar e manter mercados, feiras e matadouros e propor a política de expansão;
p) Apoiar o combate à caça e à pesca predatórias;
q) Implantar programas de combate ao assessoramento rural;
r) Manter o viveiro público para o programa de arborização;
s) Fazer cumprir o Código Municipal do Meio Ambiente;
t) Desenvolver e executar e fazer a supervisão e o controle da política de gestão

ambiental do município;
u) Coordenar e fiscalizar planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental

em conjunto com a sociedade civil, visando contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população mediante a preservação, conservação e recuperação dos recursos
naturais particular e de uso comum do povo;

v) Promover o incentivo da bacia leiteira como estímulo à produção;
w) Promover o incentivo da pratica pesqueira como estímulo à produção;
x) E demais atividades e programas afins.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento e Meio
Ambiente, compreendem os seguintes órgãos operacionais, diretamente, subordinado ao respectivo
titular:

I. Departamento de Desenvolvimento Ambiental;
II. Departamento Municipal de Cadastro e Desenvolvimento Rural;

III. Departamento de Apoio à Agricultura Familiar;
IV. Departamento de Produção e Abastecimento;
V. Departamento de Apoio e Desenvolvimento à Pesca



VI. Departamento de Apoio ao Associativo e Cooperativo;
VII. Departamento de Defesa Civil.

Seção X
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER

Art. 29. À Secretaria Municipal da Juventude e Esporte, dentre outras atividades, compete:
1) Acompanhar as políticas de assistência aos estudantes carentes;
m) Incentivo à prática do desporto e do lazer, tanto na promoção como no apoio de

eventos desportivos;
n) Fomentar o esporte amador, em suas diversas modalidades; Promover a integração dos

jovens tanto da zona urbana com da zona rural pertencentes a qualquer que seja a
camada social, sem fazer distinção de partido, cor, raça, clero, sexo ou opção sexual;

o) Combater o uso de drogas entre os jovens principalmente através de palestras
educativas, gincanas e demais eventos correlates;

p) Administrar os espaços físicos de propriedade do Município destinados para a pratica
de esportes, tais como: Quadras, Ginásios, Campos e o Estádio Municipal;

q) Apoiar e promover o esporte amador, em suas modalidades específicas regionais;
r) Desenvolver outras atividades afins.

Parágrafo Único. A Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer compreendem os
seguintes órgãos subordinados diretamente ao respectivo titular:

I. Departamento Municipal de Desp^jto Amador;
II. Departamento de Apoio ao Jovem Vão Adolescente;

III. Departamento de Inclusão Digital;
IV. Departamento de Expedição de Documentação;
V. Departamento de Turismo e Lazer.

Seção XI
DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE CULTURA

Art. 30. À Secretaria Municipal de Cultura, dentre outras atividades, compete:
s) Formulação da política cultural local em consonância com fragmentos culturais

nacionais, estaduais e outros;
t) Valorizar a cultura, dando apoio à realização de eventos e festas, principalmente

aqueles que são tradicionais em nossa comunidade;
u) Apoiar e promover feiras de cultura e valorizar a cultura popular;
v) Desenvolver outras atividades afins.

Parágrafo Único. A Secretaria de Educação, Cultura compreende os seguintes órgãos
subordinados diretamente ao respectivo titular:

I. Departamento Municipal de Desenvolvimento Cultural;
II. Departamento de Folclore Regional;

III. Conselho Municipal de Cultura,

Capítulo VI
DOS CARGOS E FUNÇÕES E MODO DE INVESTIDURA E PROVIMENTO

Art. 31. Os Cargos e funções do Município obedecerão aos princípios constantes no
disposto artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e à organização estabelecida nesta Lei.

Parágrafo Único. Quanto à forma do provimento, os cargos e funções, classificam-se em:



a) Estatutários e, ou celetistas, constantes do anexo I, parte integrante desta Lei (Cargo
Estatutário - CE ou Contrato Temporário- CT);

b) De provimento em Comissão de livre nomeação e exoneração, constantes do anexo I
desta Lei (Cargos Comissionados - CC);

c) Funções gratificadas para atender encargos de chefia e ou de outra natureza, quando não
constituírem atribuições próprias dos cargos do quadro permanente (Função Gratificada
-FG)

Seção I
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 32. Os cargos estatutários e ou celetistas serão providos mediante realização de
concurso público ou seletivo simplificado, de provas ou de provas e títulos ou somente títulos, de
acordo com a natureza do cargo ou função.

Parágrafo Único. Cargos em Comissão de livre nomeação e exoneração serão providos,
mediante livre escolha do Chefe do Executivo Municipal, dentre pessoas de sua confiança e que
satisfaçam os requisitos legais para a investidura no serviço público;

Art. 33. Ficam criados os cargos de Provimento em Comissão cuja simbologia e valores
constam do anexo I desta Lei.

§ 1°. Os Secretários, Secretários Adjuntos, Chefe de Gabinete, Assessor Jurídico e Assessor
Externo Administrativo, Assessor Político Administrativos, Diretores de Departamentos, ocupam
cargos em comissão e compõe o primeiro escalão do Governo Municipal;

§ 2°. Supervisores, Coordenadores, Diretores de Escolas, Médico, Engenheiro, Arquiteto,
Psicólogo, compõem o segundo escalão, e as Funções gratificadas compõem o terceiro escalão,
todos serão nomeados pelo Prefeito Municipal, por ele indicado ou com indicação conjunta com os
titulares dos respectivos órgãos.

§ 3°. Somente serão designados para o exercício de função gratificada, servidores públicos
municipais, estaduais ou federais, postos à disposição da Prefeitura.

§ 4°. O Secretário Adjunto é o substituto eventual do titular da pasta, em sua ausência ou
impedimento legal, responderá integralmente pelas competências a cada área respectiva.

Seção II
DOS VENCIMENTOS

Art. 34. O Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá conceder gratificações por decreto
aos servidores até o limite legalmente permitido pela legislação ein vigor.

§ 1°. O Chefe do Executivo poderá, conceder gratificação salarial aos servidores, observado
o desempenho e aplicação funcional de cada um, até o limite de 60%(sessenta por cento), de seu
salário padrão.

§ 2°. Os valores e funções gratificadas serão estabelecidos por Decreto, quando se fizer
necessário sua criação e extinção, observados o padrão de vencimento dos demais servidores
públicos.

Capítulo VII
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



Art. 35. O chefe do Executivo Municipal, através de lei, criará órgãos que compõe a
administração Indireta do Município, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal, observado a
necessidade no âmbito de ação da administração geral do Município.

Parágrafo Único. As Unidades Administrativas da Administração Indireta, são entidades
dotadas de personalidades jurídicas e próprias de acordo com a lei Orgânica Municipal

Capítulo VIII
DAS DISPOSÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 36. A Comissão Permanente de Licitação (CPL), tem por finalidade gerir as licitações,
no âmbito da administração direta e indireta do Município, nos termos da legislação permanente.

Art. 37. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações na locação de projetos
e atividades integrantes da Lei Orçamentaria ata ai, de forma a adequá-los à nova estrutura definida
na presente Lei.

; Art. 38. Ficam extintos os cargos comissionados órgãos e Secretarias Municipais da
estrutura administrativa que não constem da presente lei.

Art. 39. O Prefeito Municipal, mediante decreto, poderá criar seções ou unidades de
! serviços, denominados "GRUPO DE TRABALHO", dentro da estrutura de cada Secretaria, de
< acordo com as demandas surgidas, em caráter de emergência,, necessárias ao bom desempenho das
i atividades de cada uma.

j Art. 40. Ressalvados os casos de privativa competência estabelecida na Constituição
| Federal, Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município, é facultado ao Prefeito e aos
| secretários Municipais, delegar competência que lhe tenham sido deferidas ou avocar as que tenham
j sido atribuídas a órgãos ou agentes sob sua jurisdição.
i

j Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os saldos orçamentários da
' administração municipal de modo a compatibilizá-los à estrutura resultante da aplicação desta Lei.

| Art. 42. O Poder Executivo definirá em regimento as atribuições, a estrutura e o
í funcionamento de cada Secretaria.
l Art. 43. Fica concedida diárias ao Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Diretor de
j Departamento e outros servidores municipais, quando necessário deslocar da sede do município, os
j seguintes valores:

I - Prefeito Municipal:
1.1 - cidades vizinhas: R$. 200,00,00 (duzentos reais);

! l .2 - capital do Estado do Tocantins: R$. 500,00 (quinhentos reais);
Í l .3 - Distrito Federal e outras capitais: R$. 700,00 (setecentos reais).

j II - Secretários Municipais e demais servidores:
| 2.1 - cidades vizinhas: R$. 200,00 (duzentos reais);
! 2.2 - capital do Estado do Tocantins: R$. 280,00 (duzentos e oitenta reais);
! 2.3 - Distrito Federal e outras capitais: R$. 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
j

j § 1°. A exceção do Prefeito Municipal, os demais servidores somente terão direito à
percepção de diárias quando forem autorizados a proceder ao deslocamento, por autoridade

| competente, mediante requisição.

§ 2°. O reajuste das diárias será anual e seguira o IGP-N/FGV.



Art. 44. Os Servidores Públicos Municipais de São Miguel do Tocantins, efetivos e
temporários pertence ao Regime Geral de Previdência de (INSS).

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

Art. 45. Fica revogada a Lei N°. 09, de 24 de junho de 2005.

Art. 46. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de São Miguel do Tocantins, Estado do
Tocantins aos 18 dias do mês de maio de 2007.

JESUS OUSA FILHO
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Diretor do Departamento de Habitação e Inclusão Social
Departamento de Assistência Social
Diretor do Departamento de Assistência Social

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Secretario de Agricultura e Meio Ambiente
Médico Veterinário
Engenheiro Agrónomo
Engenheiro Ambiental
Técnico Agropecuário
Tratorista
Departamento de Desenvolvimento Ambiental
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Ambiental
Departamento de Cadastro e Desenvolvimento Rural
Diretor do Dpt". de Cadastro e Desenvolvimento Rural
Departamento de Apoio a Agricultura Familiar
Diretor do Departamento de Apoio a Agricultura Familiar
Departamento de Produção e Abastecimento
Diretor do Departamento de Produção e Abastecimento
Departamento de Apoio e Desenvolvimento à Pesca
Diretor do Dpt°. de Apoio e Desenvolvimento à Pesca
Departamento de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo
Dir. do Dpt°. de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo
Departamento de Defesa Civil
Diretor do Departamento de Defesa Civil

SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Secretario da Juventude, Esporte e Lazer
Departamento de Desporto Amador
Diretor do Departamento de Desporto Amador
Departamento de Apoio à Juventude e Adolescência
Diretor do Dpt". de Apoio à Juventude e Adolescência
Departamento da Inclusão Digital
Diretor do Departamento da Inclusão Digital
Departamento de Expedição de Documentação
Diretor do Departamento de Expedição de Documentação
Departamento de Turismo e Lazer
Diretor do Departamento de Turismo e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Secretario da Cultura
Departamento de Desenvolvimento Cultural
Dircíor do Departamento de Desenvolvimento Cultural
Departamento de Folclore Regional
Diretor do Departamento de Folclore Regional
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