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 LEI Nº 116/2017  

São Miguel do Tocantins, 17 de fevereiro de 2017. 

 
“Dispõe sobre Organização Administrativa 
do Município de São Miguel do Tocantins e 
dá outras providências”. 

 
A Prefeita Municipal de São Miguel do Tocantins, faz saber que a Câmara 

Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 
CAPÍTULO I 

 Das Disposições Iniciais e Conceituais 

Dos objetivos 

 

Art. 1º - A administração pública municipal de São Miguel do Tocantins se 

ordena pelos princípios Constitucionais do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 9º da 

Constituição Estadual e no art. 2º da Lei Orgânica do Município. 

Art. 2º - A presente Lei trata da estrutura de organização da administração 

pública municipal, quanto à gestão direta, suas secretarias, cargos comissionados, 

assessorias, nomeações e exonerações.  

Art. 3º - A organização dos serviços que compõe a Administração Pública 

Municipal de São Miguel do Tocantins será regida pelas formas constantes desta Lei. 

 

Art. 4º - o Município de São Miguel do Tocantins, unidade territorial com 

autonomia política administrativa e financeira, tem como objetivo permanente assegurar a 

população condições indispensáveis ao acesso a níveis crescentes de progresso e bem estar 

e especificamente assegurar: 

I – a prestação de serviços destinados a propiciar condições de bem estar e de 

interesse da população, diretamente ou sob a forma de concessão; 

II – o incentivo de atividades econômicas geradoras de trabalho e renda, 

mediante instrumentos públicos necessários a criação de infraestrutura indutora de maior 

aproveitamento das potencialidades econômicas do Município; 

III – a manutenção com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

de programas da educação, educação em todos os níveis em especial a de ensino 

fundamental; 

IV – a prestação dos serviços de atendimento a saúde da população com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado; 
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V – o desenvolvimento de ações de enfrentamento e combate às causas de 

pobreza e fatores de marginalização promovendo a integração social da população de 

baixo poder aquisitivo; 

VI – desenvolvimento de programas e de saneamento básico, promovendo 

melhoria das condições de qualidade de vida e da população; 

VII – a adoção do planejamento participativo, como medida de integração 

celeridade, nacionalidade e transparência das ações da administração municipal; 

VIII – a implantação e manutenção de programas e ações voltadas para o 

atendimento aos direitos e proteção da família, criança, do adolescente, idoso, portadores 

de deficiências ou necessidades especiais; 

IX – a exploração nacional dos recursos do Município ao menor custo ecológico, 

assegurando a proteção do meio ambiente, em qualquer de suas formas, preservando a 

flora, a fauna e os recursos hídricos e estimulando a recuperação das áreas degredadas; 

X – o desenvolvimento de ações que possibilitem a cultura e a preservação do 

patrimônio histórico. 

 

Art. 5º - A Administração Pública Municipal de São Miguel do Tocantins terá 

por missão, administrar com organização, transparência e eficiência os interesses da 

comunidade, visando proporcionar bem-estar e qualidade de vida para a população com 

igualdade e dignidade. 

 

CAPÍTULO II 

Dos princípios fundamentais 

Art. 6º - A administração direta é o conjunto de órgãos que integram o 

município, ente federativo, pessoa jurídica de direito público interno, aos quais é atribuída 

a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades do Município.  

Parágrafo Único. A administração pública municipal é ao mesmo tempo titular 

e executora do serviço público. 

 Art. 7º - Agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente 

ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma 

de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função.  

Art. 8º - Agente político é aquele ao qual incumbe a execução das diretrizes 

traçadas pelo Poder Público, que caracterizadamente tem funções de direção e orientação 

estabelecida na Constituição e por ser normalmente transitório o exercício de tais funções.  

Art. 9º - Servidor Público é todo o agente que, exercendo com caráter de 

permanência uma função pública em decorrência de relação de trabalho, integram o 



 

 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
GABINETE DA PREFEITA 

Construindo novos caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br 

3 
 

quadro funcional do município, das autarquias, das fundações, das empresas públicas e 

órgãos.  

Art. 10º - Contratado por tempo determinado é aquele servidor que exerce 

função pública, de caráter temporário, de relevante interesse público, previsto em lei 

específica. 

Art. 11 - Cargo público é o lugar dentro da organização funcional da 

administração direta e indireta, ocupado por servidor público, tem funções específicas e 

remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente. 

 Art. 12 - Cargo comissionado ou de confiança são de ocupação transitória, 

previstos na presente Lei.  

Parágrafo Único. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que 

existe entre eles e a autoridade nomeante.  

Art. 13 - Nomeação é o ato administrativo revestido de formalidade que 

materializa o provimento originário.  

Art. 14 - Exoneração é o ato administrativo revestido de formalidade que 

dispensa o servidor por interesse deste ou da administração, não havendo qualquer 

conotação de sentido punitivo.  

Art. 15 - Decreto são atos que provêm da manifestação de vontade do Chefe do 

Executivo, o que os torna resultantes de competência administrativa específica, dando 

curso a fiel execução da lei.  

Art. 16 Portaria são atos administrativos internos pelos quais os chefes de 

órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais aos seus 

subordinados, ou designam servidores para funções e cargos secundários, e ainda para 

nomear e exonerar comissionados. 

 § 1º - Por Portaria também se iniciam sindicância e processos administrativos. 

 § 2º - As Portarias, como os demais atos administrativos internos, não atingem 

nem obrigam aos particulares, pela manifesta razão de que os cidadãos não estão sujeitos 

ao poder hierárquico da administração pública.  

Art. 17 - A carga horária semanal correspondente ao servidor público municipal 

comissionado será de 40 (quarenta) horas semanais, com dedicação exclusiva. 

Título II 
Da Administração Direta 
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Capítulo I 
Do Conceito da Administração Direta. 

 
Art. 18 - A administração direta é o conjunto de órgãos que integram a gestão 

pública executiva, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma 

centralizada das atividades do Município, conforme os termos do Art. 2º da presente lei. 

Capítulo II 
Do Gabinete do Prefeito - GP. 

 
Art. 19 - O Gabinete do Prefeito (a) é composto de Secretárias com atribuições 

das ações diretas do Mandatário Chefe do Município, na coordenação de suas ações, 

diretrizes, e normatizações, de organização e integração dos atos, Políticas e Programas 

públicos.  

Art. 20 - O Gabinete do Prefeito (a) é formado pelos seguintes órgãos: a 

assessoria de administração, coordenadoria de defesa civil, assessoria de finanças, 

assessoria de gabinete do executivo, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, 

procuradoria geral do munícipio.   

Seção I 
Da Assessoria de Gabinete do executivo 

. 
Art. 21 - A assessoria de gabinete do executivo municipal compete: 

I – Recepcionar os visitantes;  

II – Programar solenidades, expedir convites e anotar todas as providências que 

se tornarem necessárias ao fiel cumprimento dos programas; 

III – Acompanhar a tramitação, na Câmara Municipal, dos projetos de lei de 

interesse do Executivo e manter controle que permita prestar informações precisas ao 

prefeito; 

IV – Coordenar as relações do Executivo com o Legislativo, providenciando os 

contatos com os vereadores, recebendo suas solicitações e sugestões, encaminhando-as 

e/ou tomando as devidas providências e, se for o caso, respondendo-as; 
V – Organizar conferências e debates; 

VI – Colaborar nas atividades de relações públicas do município; 

VII – Coordenar as atividades de defesa civil do município; 

VIII – Coordenar os compromissos oficiais e representar o prefeito, sempre que 

para isso for credenciado; 

IX – Orientar as associações e entidades representativas da sociedade. 

X - Despachar pessoalmente com o prefeito todo o expediente dos serviços que 

dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando convocado; 
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XI – Prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o expediente do 

gabinete. À Assessoria de Gabinete compete: 

XII - Assistir ao gabinete do prefeito em suas representações política e social; 

XIII - Revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos do gabinete do 

prefeito; 

XIV - Encaminhar, revisar e controlar a documentação e a correspondência, no 

âmbito do Gabinete; 

XV - Controlar a agenda diária do Prefeito; 

XVI - Coordenar as atividades administrativas do Gabinete; 

XVII - Zelar pela manutenção dos bens patrimoniais do Gabinete; 

XVIII - Responsabilizar-se pelo cerimonial e eventos do município. 

 
Capítulo III 

Dos Assessores Administrativos. 
 

Art. 22. - Os Assessores Administrativos promover a perfeita integração 

funcional entre as Secretarias instrumentais e a Secretaria de onde atua, gerenciando a 

execução das atividades auxiliares da respectiva Secretaria, relacionadas com o sistema de 

planejamento geral, sistema financeiro, sistema de recursos humanos, e demais sistemas 

administrativos, em estreita articulação com as respectivas unidades gestoras centrais e 

sob a orientação técnica e metodológica delas emanadas; 

I - Gerenciar a execução da prestação dos serviços meio necessários ao 

funcionamento regular da Secretaria; 

 II - Promover e gerenciar a implantação de programas de racionalização, 

reforma e modernização administrativa, no âmbito da Secretaria, com vistas à 

racionalização, eficiência e qualificação dos seus serviços, mediante orientação 

metodológica da Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa; 

 III - Gerenciar o suprimento de materiais permanentes e de consumo para 

todas as unidades da Secretaria;  

IV - Programar as despesas de manutenção e de pessoal da Secretaria, sob 

orientação superior; 

Capítulo IV 
Do Assessor Financeiro. 

 
Art. 23 - O Assessor Financeiro deve efetuar levantamentos e controles de 

pouca complexidade relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua 

gestão, realizar conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, 
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pagamentos e créditos, efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando 

eventuais pendências, realizar os processos de recebimento, verificar casos de 

inadimplência, identificando formas de negociação para diminuir o passivo, realizar 

relatórios de despesas e emitir notas de mão-de-obra, taxa de administração e 

intermediação, avisos de cobrança, controlar os pagamentos e negociar inadimplência, 

controlar vencimento e data de reajuste dos contratos de locação e vendas,  avaliar os 

prazos de pagamento, separar os documentos a serem pagos e emitir cheques, requisitar e 

encaminhar  os serviços de pagamento em bancos e órgãos externos, controlar todos os 

processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos, etc.), 

conferir os protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento, 

emitir as guias de recolhimento dos impostos, efetuar o processo de Transferência 

Eletrônica de Dados (TED), conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando 

os comprovantes, separar guias de pagamento e notas fiscais, baixar diariamente os 

cheques e pagamentos on-line e realizar arquivo da área financeira (internos e externos). 

Capítulo V 
Da Assessoria de Imprensa. 

 
Art. 24. - A Assessoria de Imprensa dentre suas atribuições, planejar, executar, 

coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades referentes à pasta, tendo em 

vista suas atribuições e os objetivos e necessidades da administração municipal; 

II - Fazer publicar pelos meios de comunicação os atos oficiais do Poder 

Executivo; 

III - Divulgar as atividades do Poder Executivo; 

IV - Organizar entrevistas; 

V - Organizar e manter atualizado o arquivo de matérias de interesse do 

Município; 

VI - Organizar e manter atualizado o acervo de vídeos e fotografias de interesse 

do Município; 

VII - Organizar o cerimonial do Prefeito. 

 

Capítulo VI 
Da Assessoria Técnicos em Educação. 

 
Art. 25. - A Assessoria Técnicos em Educação prestará assessoramento ao 

Secretário ou autoridade equiparada em matérias que requeiram o desenvolvimento de 

estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de interesse do governo municipal como 

também: 
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I - Prestar assessoramento ao Secretário nas diversas fases do processo decisório 

que requeiram conhecimentos e confiança; 

II - Assessorar o Secretário nas atividades de levantamento, compilação e 

análise de dados e informações relativas às variáveis que participam do processo 

decisório, relativo à matéria objeto de análise e decisão superior;  

III - Instruir expedientes sobre matérias estratégicas de governo, que requeiram 

análise e parecer de mérito submetido ao seu exame;  

IV - Assessorar a chefia superior no acompanhamento técnico da ação 

programática da Administração Municipal;  

V - Coletar, organizar, analisar e gerenciar dados e informações técnicas 

relativas ao controle da execução das políticas públicas municipais e das metas e objetivos 

do governo;  

VI - Acompanhar a autoridade superior em repartições públicas, audiências, 

encontros, entre outros eventos para os quais for designado; 

 VII - Participar, quando indicado, de conselhos, comitês, comissões e grupos de 

estudos em geral, que requeiram assessoramento técnico; 

VIII - Assessorar a chefia superior na apuração e avaliação dos indicadores de 

desempenho e de qualidade das unidades de trabalho; 

 IX - Desenvolver outras atividades de assessoramento e as determinadas pelo 

Secretário; 

Capítulo VII 
Da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC 

 

Art. 26 – A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, executará medidas 

preventivas e/ou corretivas de atos de Defesa Civil, planejar, articular, coordenar e gerir 

as atividades de Defesa Civil em todo o território municipal, em consonância com as 

diretrizes do Sistema Nacional de Defesa Civil, como também: 

I – Fazer vistoria de situação de emergência ou estado de calamidade pública e 

coordenar as ações de Defesa Civil; 

II – Comunicar ao Departamento de Defesa Civil do Governo Estadual e 

Federal as possíveis ocorrências, solicitando a liberação de recursos para socorro e 

assistência; 
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III – Manter atualizados e disponíveis as informações relacionadas à Defesa 

Civil no Município; 

IV – Estabelecer a Política Municipal de Defesa Civil, articulada com o Sistema 

Nacional de Defesa Civil (SINDEC), Sistema Estadual de Defesa Civil (SIEDEC), 

elaborando normas complementares, visando à proteção da população do Município;  

III – Executar medidas preventivas e/ou corretivas de atos de Defesa Civil, 

planejar, articular, coordenar e gerir as atividades de Defesa Civil em todo o território 

municipal, em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Defesa Civil; 

 

Capítulo VIII 
Da Assessoria Jurídica do Gabinete 

 

Art. 27 - A Assessoria jurídica do Gabinete, em todas as instâncias, 
acompanhará os processos administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando 
mandados de segurança ou tomando as providências necessárias para garantir os direitos 
e interesses do Gabinete do Prefeito. 

I - Analisar todos os tipos de contratos firmados pelo Gabinete do Prefeito e 
avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas 
os atos e contratos firmados com terceiros. 

II - Orientar todos os atos realizados pelo Gabinete em questões relacionadas 
com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam 
dentro da lei. 

III - Acompanhar a participação nos processos licitatórios, tomando todas as 
providências necessárias para resguardar o interesse público, inclusive fazendo 
impugnações quando necessário. 

IV - Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando 
manter as atividades do Gabinete do Prefeito dentro da legislação. 

 

Capítulo IX 
Da Procuradoria Geral do Municipal - PGM 

 

Art. 28 – A Procuradoria Geral do Município, órgão da Administração 

Municipal, compondo o primeiro grau hierárquico da Estrutura Administrativa do 

município. 

I - Representa o município, judicial e extrajudicialmente tendo as seguintes 

competências: 

II - Receber citações e notificações judiciais; 

III - Promover a cobrança judicial da dívida ativa do município ou de quaisquer 

outros créditos que não forem liquidados nos prazos legais; 
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IV - Emitir parecer sobre a redação de projetos de leis, vetos, justificativas, atos 

normativos, editais, contratados, convênios, acordo ajuste e outros documentos similares; 

V - Exercer a função jurídica consultiva superiores atinentes à esfera de atuação 

do poder executivo da Administração Municipal; 

VI - Atuar nos processos administrativos disciplinares, administrativos em geral, 

de licitações desapropriações, alienações, aquisição, permissão ou concessão de uso e a 

locação de imóveis; 

VII - Orientação técnica e jurídica as secretarias municipais, órgãos e entidades 

da Administração publica Municipal indireta e fundacional do município; 

VIII - Fiscalização e coordenação de advogados contratados ou prestadores de 

serviços na área jurídica. 

§ 1º - O Procurador-Geral é o chefe da Procuradoria-Geral do Município, com 

prerrogativas equiparadas a de Secretário Municipal, e será nomeado livremente pelo 

Prefeito, conforme art. 37, inciso II da Constituição Federal, escolhido dentre os demais 

advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 2º - A Assessoria Jurídica auxiliará juridicamente a PGM, e se faz necessário 

que o mesmo seja funcionário de carreira do município. 

§ 3º - O cargo de Assessor Jurídico será exercido por advogado regulamentado 

inscrito na OAB/TO, ficará lotado na PGM. 

§ 4º - As nomeações de Assessores Jurídicos são de competência do chefe do 

Poder Executivo municipal se não existir na municipalidade nenhum servidor concursado 

para o exercício da função. 

§ 5º - A Procuradoria-Geral do Município é a instância recursal exclusiva para 

dirimir conflitos em processo administrativo no âmbito da Administração Municipal. 

§ 6º - A contratação de consultorias ou escritórios de advocacias privados, 

inclusive pessoas físicas, a título oneroso ou gratuito, para patrocínio de demandas, 

emissão de parecer ou consulta jurídica sobre qualquer ação, procedimento, projeto ou 

proposta de convênio ou contrato existente no âmbito da Administração Pública 

Municipal, serão coordenadas e fiscalizadas pela Procuradoria-Geral do Município. 

§ 7º - Nas demandas judiciais em que os órgãos da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta sejam participes na condição de autores, réus ou 

intervenientes, a Procuradoria-Geral do Município poderá requerer habilitação como 

litisconsorte. 

§ 8º - Fica terminantemente vedada a realização de transação, acordo ou pedido 

de desistência de qualquer ação judicial sem a expressa aquiescência do Procurador-Geral 

do Município. 
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§ 9º - Fica estabelecido que apenas e exclusivamente o Procurador-Geral do 

Município pode ser intimado em processos que o município esteja integrando o polo ativo, 

assim como os decorrentes dos procedimentos de execução fiscal regulados pela Lei nº 

6.830/80. 

I - Compete exclusivamente ao Executivo Municipal e ao Procurador-Geral do 

Município receber citação em toda e qualquer ação promovida contra o Município de São 

Miguel do Tocantins, na forma preceituada pela legislação processual civil; 

II - São nulos de pleno direito os atos assinados por advogado ou procurador 

cuja competência seja exclusiva do Procurador-Geral. 

§ 10º - Os pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria-Geral do Município 

serão numerados cronologicamente e integrarão o Banco de Documentos Oficiais, que 

ficarão sob a responsabilidade das respectivas Secretarias e Órgãos da Administração 

Municipal e Indireta. 

I – A cessão, retirada e consultas indevidas, bem como deterioração e extravio 

dos pareceres jurídicos ensejarão a aplicação das penalidades previstas no CP, como 

extravio de documentos públicos. 

§ 11º - Para efeito de reconhecimento como documentos oficiais, os pareceres 

jurídicos formulados no âmbito da Procuradoria-Geral do Município deverão estar 

homologados pelo Procurador-Geral. 

 
Subseção II 

Da Organização e Dos Cargos 
 

Art. 29 - A assessoria de gabinete tem a seguinte assessoria para a execução das 

suas atribuições:  

I -  A Assessoria de gabinete com os seguintes cargos: 

a) Assessor de gabinete do executivo 
 
II -  A assessoria de administração para a execução das suas atribuições, com os 

seguintes cargos: 

a)  Assessor de administração  

III - A assessoria de finanças tem a seguinte assessoria para a execução das suas 

atribuições, com os seguintes cargos: 

a) – Assessor de finanças  
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IV - A assessoria de imprensa tem a seguinte assessoria para a execução das 

suas atribuições, com os seguintes cargos: 

a) – assessor de imprensa 

V - A coordenadoria de defesa civil tem a seguinte assessoria para a execução 

das suas atribuições, com os seguintes cargos: 

a) Coordenador de Defesa Civil 

VI - A procuradoria geral do município tem a seguinte assessoria para a 

execução das suas atribuições, com os seguintes cargos: 

a) Procurador Geral do Munícipio.   

b) Assessor Jurídico,  

 

Capitulo III 

 Da Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI 

Dos Objetivos e Finalidades 
 

 Art. 30 - A secretaria de Controle Interno do Município de são Miguel do 

Tocantins tem por finalidade assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, quanto à legalidade e economicidade na gestão dos recursos e a 

avaliação dos resultados obtidos pela Administração e ainda: 

I - Analisar os anteprojetos e projetos do Executivo, antes do envio a Câmara 

Municipal, objetivando sua melhor redação, seu melhor desempenho e repassando ao 

Prefeito suas sugestões e críticas; 

II - Acompanhar, orientar, fiscalizar, a gestão operacional de todos os órgãos da 

administração direta e indireta, fornecendo críticas ou sugestões quanto à sua 

economicidade, quanto a sua melhor eficiência, sua segurança, sua melhor prática de 

controle e acompanhamento; 

III - Acompanhar a execução orçamentária tanto das receitas como despesas, 

fornecendo subsídios ao gestor através de relatórios, das eventuais distorções, da possível 

utilização despropositada dos recursos, de qualquer eventualidade de dano ao erário 

público; 

IV - Elaborar projetos ou programas de trabalho, em todas as áreas 

operacionais, que busque o aperfeiçoamento e racionalização dos serviços e tarefas; 

V - Acompanhar e informar ao Prefeito Municipal as metas estabelecidas no 

orçamento anual e no plano plurianual, objetivando o cumprimento das mesmas; 

VI - Inspecionar toda e qualquer atividade operacional da prefeitura, 

fiscalizando sua correta execução e dentro da boa prática administrativa, elaborando 

relatórios específicos ao Prefeito Municipal onde deve constar não somente o fato em si 
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negativo, mas também o motivo de sua prática e a possível sugestão para sua 

regularização; 

VII - Acompanhar e fiscalizar os atos dos responsáveis pela utilização e guarda 

de valores e bens públicos, efetuando relatórios específicos ao Prefeito Municipal de 

eventual falha ou dano dos mesmos; 

VIII - Acompanhar a Prestação de Contas anual e efetuar relatórios sobre as 

contas e balanço, sobre projetos em andamento, obras inacabadas, possíveis desajustes 

financeiros, sobre as dívidas e operações de crédito, os restos a pagar, as prestações de 

contas dos convênios; 

IX - Acompanhar e fiscalizar a manutenção dos veículos, máquinas e 

equipamentos, o zelo e guarda dos bens patrimoniais, os bens mantidos em estoque e no 

almoxarifado, emitindo relatórios específicos ao Prefeito Municipal de eventual situação 

de dano dos mesmos, seja através dos servidores responsáveis ou da natureza; 

X - Acompanhar e fiscalizar as obras, a boa execução dos convênios, dos 

contratos de prestação de serviços, o conserto de máquinas, veículos e equipamentos, o 

recebimento das compras ou a execução dos serviços dos contratados etc.; 

XI - Informar ao Tribunal de Contas do Estado as eventuais irregularidades 

dolosas, fraudulentas, porventura detectadas, bem como auxiliar a Egrégia Corte em sua 

missão constitucional; 

XII - Acompanhar a execução orçamentária, financeira, operacional e 

patrimonial das receitas e despesas; 

XIII - Verificar os atos que impliquem renúncia de receita; 

XIV - Acompanhar a aplicação de recursos em programas de manutenção e 

desenvolvimento do ensino; 

XV - Verificar a remuneração dos agentes políticos; 

XVI - Acompanhar o regime de compras em geral, licitações, contratação de 

serviços e obras, alienações, locações, cessões, doações, permissões e concessões; 

XVII - Verificar o regime de convênios e transferências de recursos a entidades, 

bem como as devidas prestações de contas; 

XVIII – Acompanhar os gastos com pessoal; 

XIX - Comprovar as despesas com notas fiscais ou documentação hábil; 
XX - Preparar e manter sob sua responsabilidade, após o encerramento do 

exercício, toda a documentação para atendimento à fiscalização periódica do Tribunal de 

Contas do Estado, ou seja, comprovante e livros de registros ordenados e atualizados 

diariamente, vedada a retirada de cópias ou acesso aos documentos por particulares ou 

funcionário não autorizado, sob pena de instauração de processo administrativo. 

 
Subseção III 

Da Organização 
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 Art. 31 - O Controle Interno do Município atuará com a seguinte organização 

funcional: 

 I – Secretaria de Controle Interno;  

II – Departamento de Fiscalização de Controle de Materiais, Patrimoniais e 

Recursos Humanos; 

III – Departamento Financeiro e Contábil;  

Art. 32 - Ficam criados os seguintes cargos comissionados que comporão a 

estrutura organizacional do Controle Interno do Município de São Miguel do Tocantins: 

 I – Secretário (a); 

II – Diretor (a); 

  Art. 33 - A instauração de Processo Administrativo será determinada pelo 

Chefe do Poder Executivo, quando comprovada a prática de grave infração às normas de 

Controle Interno.  

Art. 34 - O Processo Administrativo será desenvolvido por Comissão designada 

pelo Chefe do Poder Executivo para apuração dos fatos e identificação dos responsáveis.  

Art. 35 - O processo Administrativo adotará no que couberem as normas 

básicas estabelecidas para a Tomada de Contas Especial. 

Art. 36 - Fica assegurado aos responsáveis pela Fiscalização Interna no 

desempenho de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações 

relacionados aos órgãos e entidades alcançadas pela Chefia do Controle Interno.  

Art. 37 - É vedado aos responsáveis pelo trabalho de fiscalização interna 

divulgar fatos e informações de que tenham tomado conhecimento, em razão do exercício 

de suas atribuições.  

Art. 38 - A jornada de trabalho dos integrantes do Controle Interno do 

Município será definida através de Resolução editada pelo Secretário do Controle Interno 

do Município e homologado pelo Prefeito Municipal. 

 Art. 39 - O Secretário do Controle Interno poderá complementar as normas que 

se fizerem necessário através de Instruções Normativas.  

 
Capitulo IV 

Das Secretarias de Gestão Administrativa. 
 

Art. 40 - As Secretarias de gestão administrativa são aquelas que tratam das 

atividades dos meios da administração pública municipal, de modo planejado, definindo 

estratégias e prioridades, afirmando o ente federativo, assegurando a administração 

própria, seus recursos humanos, sua arrecadação e disponibilidades financeiras dentro de 

um contexto de cumprimento orçamentário planificado, realizando articulações 

institucionais com outros entes federativos, órgãos, setores produtivos privados, 
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estabelecendo diretrizes de desenvolvimento sustentável, fundado nos postulados 

administrativos constitucionalizados. 

Seção I 
Da Secretaria Municipal de Administração  – SMA 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades. 

 
Art. 41 - A Secretaria Municipal de Administração tem o objetivo de gerir e 

zelar pelas funções públicas, dos serviços, órgãos e agentes públicos e ainda a competência 

de planejar as Políticas, Programas e Ações governamentais da administração pública 

municipal, efetuar as inter-relações dos órgãos públicos nas suas ações, e acompanhar o 

andamento dos convênios celebrados com outros entes públicos ou privados, Cabendo 

ainda: 

I – Planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades 

referentes à pasta, tendo em vista suas atribuições e os objetivos e necessidades da 

administração municipal; 

II – Exercer as atividades inerentes à administração geral dos recursos humanos 

lotados no serviço público municipal; 

III – Acompanhar processos licitatórios referentes a qualquer contratação da 

administração pública; 

IV – Executar as atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, 

proteção, controle e conservação dos bens patrimoniais do município; 

V – Executar as atividades referentes ao serviço de protocolo, promovendo o 

encaminhamento e acompanhamento de todos os processos em tramitação; 

VI – Organizar e manter atualizado o arquivo de informações necessárias ao 

compromisso das atividades da Secretaria e dos demais órgãos da administração; 

VII – Estabelecer os requisitos básicos e procedimentos referentes à 

correspondência e arquivo geral da Prefeitura; 

VIII – Executar as atividades inerentes à limpeza, conservação e manutenção 

dos prédios do município; 

IX – Executar as atividades administrativas necessárias à utilização e 

conservação dos veículos e outros bens permanentes do município; 

X – Executar as atividades de prevenção de acidentes de trabalho; 

XI – Preparar, registrar e expedir os atos do Prefeito; 

XII – Preparar e expedir a correspondência oficial do Prefeito; 

XIII – Assessorar o executivo municipal Prefeito e os Gerentes Municipais em 

quaisquer outras matérias de suas correspondências. 
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Parágrafo Único - Os Convênios e Contratos de toda a natureza serão 

acompanhados pela Secretaria Municipal Administração, quanto aos objetivos, planos, 

metas, método de execução, prazos, previsão de contrapartidas, disponibilidade 

orçamentária e de finanças.  

Subseção II 
Dos Departamentos. 

 
Art. 42 - A Secretaria Municipal de Administração para o exercício de suas 

finalidades tem os seguintes departamentos:  

I –Assessoria de Administração 

II -  Gestão de Recursos Humanos 

III - Superintendência da administração; 

IV - Departamento de materiais e Patrimônio; 

V - Departamento de Informática; 

VI - Departamento de Compras e Almoxarifado;  

VII - Departamento de licitações, contratos e convênios; 

VIII - Departamento de processamento de dados;  

IX – Conselhos administrativo; 

 
Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 43 - Secretaria Municipal de Administração tem os seguintes cargos: 

I – Secretário (a);  

II – Assessor de Administração 

III - Gestor de Recursos Humanos 

IV – Superintendente;  

V – Diretores (a). 

 
Seção II 

Da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos. - SMFT 
Subseção I 

Dos Objetivos e Finalidades. 
 

Art. 44 - A Secretaria Municipal de Finanças tem como finalidade tratar das 

finanças públicas, do equilíbrio das receitas e despesas, de acompanhar a execução 

orçamentária, de verificar os limites constitucionais e legais de despesas, e ordenar os 

pagamentos de fornecedores e folha de pagamento de pessoal, bem como arrecadar e 

fiscalizar os Tributos Municipais, efetuando os lançamentos, com base no fato gerador, a 

base de cálculo e alíquota prevista em Lei e; 
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 I – Assessorar o executivo municipal  em assuntos de economia e Finanças; 

II – Propor ou opinar sobre convênios, ajustes e contratos de cooperação técnica 

e financeira; 

III – Organizar e manter atualizado o cadastro de fontes de financiamento para 

programas e projetos municipais; 

IV – Receber, guardar e movimentar o dinheiro e outros valores do município; 

V – Fiscalizar e fazer a tomada de contas dos encarregados de movimentação de 

dinheiro e outros valores; 

VI – Assessorar as atividades de aquisição, padronização, guarda distribuição e 

controle de todo material de consumo utilizado pelos órgãos da administração; 

VII – Fazer cotação de preços para aquisição de bens e serviços; 

VIII – Organizar e realizar as compras de bens e serviços da Prefeitura em 

articulação com as demais Secretarias; 

IX – Promover a realização de licitações para compras, obras e serviços 

necessários às atividades dos órgãos do município, bem como para alienação ou concessão 

e permissão de direito real de uso de bens e serviços municipais; 

X – Organizar e manter atualizado o Cadastro de Fornecedores da 

administração publica Municipal; 

XI – Organizar e exercer o controle sobre os contratos firmados pelo município; 

XII – Exercer o controle financeiro de fornecedores; 

XIII – Identificar as necessidades de promover medidas cabíveis à 

modernização institucional 

XIV – Exercer outras atividades correlatas à pasta no cumprimento das 

finalidades previstas no caput desse artigo cabe a Secretaria preparar os empenhos, ordens 

de serviço e pagamento, e previsão financeira, o controle das contas públicas e bancárias, a 

conciliação dos pagamentos. A fundação dos débitos, as adimplências e inadimplências, as 

certidões negativas, positivas e precatórios serão da competência da Secretaria Municipal 

Administração e Finanças. A tomada de empréstimos, seus procedimentos, garantias, 

programação de pagamentos e comprometimentos, serão estudados, elaborados e 

contratados na responsabilidade técnica da Secretaria Municipal Administração e 

Finanças. Competindo ainda a esta secretaria:  

XV - elaborar anualmente um calendário de pagamento dos fornecedores e da 

folha de pagamento. 

 XVI - editará Resoluções contendo diretrizes e procedimento a serem adotadas 

para dar celeridade aos processos financeiros, assinados pelo Secretário Municipal de 

Finanças e Tributos e o Prefeito (a) Municipal;  



 

 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
GABINETE DA PREFEITA 

Construindo novos caminhos 
Adm. 2017/2020 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: pmsaomiguel@bol.com.br 

17 
 

XVII - realizar e administrar as compras de aquisição deste município, bem 

como efetuar os seus pagamentos;  

XVIII - operar a dívida ativa, efetuar as execuções administrativas e aplicar as 

multas e encaminhar a Procuradoria Geral do Município os casos a serem propostas as 

execuções fiscais perante a Justiça.  

Subseção II 
Dos Departamentos. 

 
 Art. 45 - A Secretaria Municipal de Finanças e Tributos para o exercício de suas 

finalidades tem os seguintes departamentos: 

I  - Departamento de cobrança, controle e Arrecadação  Tributaria;  

II - Departamento de contabilidade; 

III - Departamento de avaliação de imóveis e valores;  

IV - Departamento de tesouraria 

V - Departamento de tributação, registro e Fiscalização tributaria;  

VI-  Conselhos; 

VII – Assessoria de finanças 

VII – Superintendência de finanças; 

Subseção III 
Dos Cargos. 

 
 Art. 46 -  Secretaria Municipal de  Finanças tem os seguintes cargos:  

I – Secretário (a);  

II – Diretor (as); 

III – Superintendente; 

IV – Assessor (a) 

 

Capítulo V 

Das Secretarias de Gestão Social. 
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Art. 47 - As Secretarias de Gestão Social são aquelas qualificadas como de 

Seguridade social, tais como: Saúde e Assistência Social, incluída Educação, Cultura, 

Juventude e Esporte, fundada na seguintes  Leis 8.080/90, Lei 8.742/93 e na Lei 9.394/96.  

Seção I 
Da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – SMSS 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades. 

 
Art. 48 - A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento pugnará nos seus 

objetivos e finalidades a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o 

município dentro das competências e atribuições de prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.  

I – Planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades 

referentes à Secretaria, tendo em vista as necessidades e objetivos da Administração 

Municipal; 

II – Organizar e manter atualizado os arquivos de informações necessárias ao 

cumprimento das finalidades da Secretaria e ao atendimento às solicitações do Gabinete 

do executivo municipal; 

III – Promover as atividades médico, odontológica, e hospitalar aos munícipes, 

diretamente ou por convênio, bem como aos servidores municipais não assegurados por 

instituições de previdência social; 

IV – Prestar assistência médico-ambulatorial, prestar assistência médica e 

paramédica a pacientes de moléstias de concepção psicossomática; 

V – Proceder às ações higiênico-sanitárias de melhoria a manutenção do meio 

ambiente, bem como, controle sobre todas as modalidades de ações que possam nele 

inferir, exercendo especialmente, as atribuições de política sanitária, executando as 

atividades de inspeção e fiscalização, de acordo com a legislação federal, estadual e 

municipal vigente; 

VI – Promover o levantamento dos problemas de saúde da população do 

Município, a fim de identificar as causas e combater e prevenir as doenças com eficácia; 

VII – Manter estreita relação com os órgãos e entidades de saúde, estadual e 

federal, visando o atendimento dos serviços de assistência médico-social e de defesa 

sanitária no Município; 

VIII – Executar programas de assistência médico-odontológica a escolares; 

IX – Providenciar o encaminhamento de pacientes a outros centros de saúde 

fora do Município, quando os recursos médicos locais forem insuficientes; 

X – Promover junto à população local, campanhas preventivas de educação 

sanitária; 
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XI – Promover a vacinação em massa da população local em campanhas 

específicas ou em casos de surtos epidêmicos; 

XII – Dirigir e fiscalizar a aplicação de recursos provenientes de convênios 

destinados à saúde pública; 

XIII – Administrar os Postos de Saúde, os PSF e/ou Hospital Municipal, 

proporcionando-lhe os meios necessários ao perfeito atendimento às necessidades da 

população; 

XIV – assessorar o executivo municipal  em matérias de sua competência, como 

também: 

XV - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e 

saneamento e gerir e executar os serviços públicos de saúde;  

XVI – Participar do planejamento, programação e organização da rede 

regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com a sua 

direção estadual; 

 XVII – Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às 

condições e aos ambientes de trabalho e executar serviços de: 

 a) Vigilância epidemiológica; 

 b) Vigilância sanitária; 

 c) Alimentação e nutrição; 

 d) Saneamento básico; e  

e) Saúde do trabalhador.  

XVIII ‐ Dar execução, no âmbito municipal, á política de insumos e 

equipamentos para saúde;  

XIX – Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 

repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e 

federais competentes, para controlá‐las;  

XX – formar consórcios administrativos intermunicipais; 

 XXI – gerir laboratórios públicos, hemocentros, postos de saúde, Unidade de 

Pronto Atendimento; 

 XXII – normatizar complementarmente as ações e serviços públicos da saúde e 

saneamento. 
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Subseção II 
Dos Departamentos. 

 Art. 49 - A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para o seu pleno funcionamento 
de suas atividades dispõe dos seguintes departamentos: 

I – Departamento de Apoio a gestão;  

II - Departamento de apoio aos programas específicos da saúde; 

III – Departamento de Atenção Básica;  

IV – Departamento de gerência das unidades e postos de saúde;  

V – Departamento de farmácia básica e Controle de Medicamentos;  

VI – Departamento de Imunização e acolhimento;  

VII – Departamento de Vigilância Sanitária e controle epidemiológico 

VIII – Departamento de Processamentos de Dados; 

IX – Superintendência da saúde e saneamento; 

X – Unidades dos PSF  e postos de saúde; 

XI – conselhos; 

Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 50 - A Secretaria Municipal de Saúde tem os seguintes cargos:  

I – Secretário (a) Municipal;  

II – Superintendente; 

III - Diretores (as);  

 
Subseção IV 

 Da Unidade de Saúde. 
 

Subseção V 
Dos Programas da Saúde da Família. 

 
Art. 51 - A Unidade de Saúde - Programa da Saúde da Família – PSF I para 

funcionar tem a seguinte estrutura administrativa: 

 I - Departamento Administrativo de apoio médicos, Enfermagem e agentes 

comunitários de saúde;  

   Art. 52 - A Unidade de Saúde - Programa da Saúde da Família – PSF II para 

funcionar tem a seguinte estrutura administrativa: 
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 I - Departamento Administrativo de apoio médicos, Enfermagem e agentes 

comunitários de saúde;  

Art. 53 - A Unidade de Saúde - Programa da Saúde da Família – PSF III para 

funcionar tem a seguinte estrutura administrativa: 

 I - Departamento Administrativo de apoio médicos, Enfermagem e agentes 

comunitários de saúde;  

Art. 54 - A Unidade de Saúde - Programa da Saúde da Família – PSF IV para 

funcionar tem a seguinte estrutura administrativa: 

 I - Departamento Administrativo de apoio médicos, Enfermagem e agentes 

comunitários de saúde;  

Subseção VI 
Da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 

 
Art. 55 - A Vigilância Sanitária para o funcionamento da sua missão 

institucional integra-se com Lei Específica.  

Art. 56 - A Vigilância Epidemiológica será organizada através de lei específica.  

Seção II  
Da Secretaria Municipal da Educação - SME. 

 
Art. 57 - A Secretaria Municipal de Educação pugnará por promover uma 

Educação com base em direito de todos e dever do Município e da família, será 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem 

como destina-se a promoção de eventos e certames, jornadas, seminários e congressos para 

as áreas de atividade humana voltada as práticas esportivas, de lazer, Juventude e de 

cultura, dentro de suas obrigações:  

I – Planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades 

referentes à Secretaria, tendo em vista as necessidades e objetivos da Administração 

Municipal; 

II – Organizar e manter atualizado sistema de informações necessárias ao 

cumprimento das finalidades da Secretaria e ao atendimento às solicitações do gabinete do  

executivo municipal; 

III – Promover a manutenção dos estabelecimentos de ensino, bem como 

exercer sua coordenação e controle, proporcionando-lhes os recursos técnicos, 

pedagógicos e administrativos indispensáveis à boa execução das atividades, neles 

desenvolvidas; 

IV – Proporcionar ao educando a orientação necessária para o desenvolvimento 

de suas potencialidades, fornecendo-lhes material escolar, transporte e alimentação; 
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V – Orientar, acompanhar e avaliar o trabalho dos professores da rede 

municipal de ensino, bem como, controlar o cumprimento da legislação escolar; 

VI – Elaborar os planos municipais de execução de curta, média e longa, 

duração, em consonância com as normas e critérios do Planejamento Nacional de 

Educação e dos planos estaduais; 

VII – Exercer convênios com o Estado, no serviço de definir uma política de 

ação na prestação do ensino fundamental, tornando mais eficaz à aplicação dos recursos 

políticos destinados à educação; 

VIII – Realizar anualmente, o levantamento da população em idade escolar, 

procedendo a sua chamada para a matrícula; 

IX – Promover campanhas junto à comunidade no sentido de incentivar a 

frequência dos alunos a escola; 

X – Propor a localização das escolas municipais através de adequado 

planejamento, evitando dispersão de recursos financeiros; 

XI – Manter a rede escolar rural, sobretudo nas de baixa densidade demográfica 

e de difícil acesso, criando meios adequados para a radicação de professores na área rural 

e oferecendo-lhe as necessárias condições de trabalho; 

XII – Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o 

aperfeiçoamento do professor da rede municipal dentro das diversas especialidades, 

buscando aprimorar a qualidade do ensino; 

XIII – Promover a orientação educacional, através de aconselhamento 

vocacional, em cooperação com os professores, a família e a comunidade; 

XIV – Combater a evasão e todas as formas de baixo rendimento dos alunos, 

através de medidas de aperfeiçoamento do ensino e de assistência ao aluno; 

XV – Desenvolver programas especiais de capacitação de professores 

municipais sem a formação prescrita na legislação específica, a fim de que possam atingir 

gradualmente a qualificação exigida; 

XVI – Promover a manutenção dos estabelecimentos esportivos, culturais e de 

lazer, bem como exercer sua coordenação e controle, proporcionando-lhes os recursos 

técnicos e administrativos indispensáveis à boa execução das atividades neles 

desenvolvidas; 

XVII – Promover meios de recreação sadia e construtiva à comunidade; 

XVIII – Buscar e apoiar práticas esportivas na comunidade, através da 

organização de certames e competições de esporte amador e outras formas de lazer; 

XIX – Participar na política da construção, reformas e manutenção dos locais 

destinados à prática de atividades esportivas, recreativas e culturais; 

XX – Promover o desenvolvimento cultural do município através do estímulo 

ao cultivo das ciências, das artes e das letras; 
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XXV – Organizar, manter e supervisionar as bibliotecas escolares e biblioteca 

municipal; 

XXVI – Assessorar o executivo municipal em assuntos de sua competência. 

Paragrafo Único - O Município atuará preferencialmente no ensino infantil, 

fundamental e técnico profissionalizante. 

Art. 58 - A SME impulsionará uma educação inspirada nos princípio de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade e pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

Art. 59º A SME ofertará um ensino ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

 I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;  

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 IV – respeito a liberdade e apreço a tolerância;  

V – Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

VI – gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 VII – valorização do profissional de educação escolar; 

 VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

 IX – garantia de padrão de qualidade;  

X – valorização da experiência extra escolar;  

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

  

Subseção I 
Dos Departamentos 

 
Art. 60º A Secretaria Municipal de Educação para o funcionamento da sua 

estrutura administrativa têm os seguintes departamentos: 

 I - Departamento Administrativo e Financeiro;  

II - Departamento de alimentação Escolar e Limpeza;  

III - Departamento de apoio ao ensino fundamental 

IV - Departamento de apoio ao ensino infantil 

V - Departamento de apoio ao ensino de jovens e adultos (EJA) 
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VI - Departamento de apoio aos programas específicos da educação 

VII - Departamento de estatísticas 

VIII - Departamento de apoio ao educando 

IX - Departamento de Transporte Escolar; 

 X - Departamento de Informática e proinfo rural;  

XI - Departamento  de Supervisão e inspeção Escolar;  

XII - Departamento Pedagógico ; 

XIII - Departamento de Apoio a Educação Especial; 

 XIV - Departamento da Biblioteca publica municipal e bibliotecas Escolares;  

XV – Superintendência de educação; 

XVI - Assessoria técnica em educação; 

XVII - Unidades educacionais de ensino publico municipal(UEE) 

Subseção II 
Dos Cargos e das Funções 

 
 Art. 61 - A Secretaria Municipal de Educação tem os seguintes cargos: 

 I – Secretário (a) Municipal; 

 II - Diretores (as);  

III – Superintendente;  

IV - Assessor Técnico em Educação.  

 
Paragrafo Único - As funções gratificadas especificas desta secretaria para 

atender a necessidade de designação para os cargos descritos nos incisos I, II e III, do art. 
50 da lei 51/2009, em todos os seus níveis, sendo privativa de funcionário detentor de 
cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício, nas tabelas 1, 2 e 3, 
paragrafo único do art. 77 da lei 68 /2012. 

 
Seção III 

Da Secretaria Municipal de Assistência social – SMAS 
Subseção I 

Dos Objetivos e Finalidades. 
 

Art. 62 - A Secretaria Municipal de Assistência social tem a finalidade e objetivo 

de promover a cidadania, como dever de Estado, e executar a política de seguridade social 

não contributiva, provendo o mínimo de assistência social, realizada através de um 
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conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas, inclusive, desenvolvendo políticas públicas voltadas 

para o cidadão  

Art. 63 - A Secretaria Municipal de Assistência social se regerá pelos postulados 

e princípios do Art. 4º da Lei nº 8.742/93 podendo ainda: 

I – Dirigir e fiscalizar a aplicação de recursos provenientes de convênios 

destinados à Promoção e Assistência Social; 

II – Promover o levantamento da força de trabalho do município, 

incrementando e orientando o seu aproveitamento nos serviços e obras municipais, bem 

como em outras instituições públicas e particulares; 

III – Estimular a adoção de medidas que possam ampliar o mercado de trabalho 

local; 

IV – Receber pessoas que procuram a SMAS em busca de ajuda individual, 

orientando-os e dando a solução cabível; 

V – Conceder auxílio financeiro em caso de pobreza extrema ou outras 

emergências, quando assim for devidamente comprovado; 

VI – Promover a realização de cursos de preparação ou especialização de mão-

de-obra necessária às atividades econômicas do Município; 

VII – Promover a realização de cursos profissionalizantes e de artesanato, com 

objetivo de melhorar a renda das famílias de baixo poder aquisitivo; 

VIII – Levantar problemas ligados às condições habitacionais, a fim de 

desenvolver quando necessários programas de habitação popular; 

IX – Dar assistência ao menor abandonado, solicitando a colaboração dos 

órgãos e entidades municipais, estaduais e federais que cuidam especificamente do 

problema; 

X – Pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais do município, 

relativas a subvenções ou auxílios, controlando sua aplicação quando concedidos; 

XI – Dar assistência ao idoso, solicitando colaboração de órgãos e entidades que 

cuidam especificamente do problema; 

XII – Estimular e orientar a formação de diferentes modalidades de organização 

comunitária para atuar no campo de promoção social; 

XIII – Assessorar o Prefeito em matérias de sua competência. 

XIV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;  

XV – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como, dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para a 

sua concessão.  
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Parágrafo Único- A Secretaria Municipal de Assistência social, executará os 

Programas e Políticas Públicas definidas em lei no âmbito do Município, devendo ainda:  

I – Formular e executar políticas:  

a ) Aos programas e os projetos voltados ao emprego e às relações do trabalho; 

e 

b) De atenção às famílias, o idoso, a criança e ao adolescente e aos carentes; 

 II – Desenvolver programas de integração social oferecendo recursos que 

estimulem e favoreçam a organização e participação da população;  

III – Desenvolver, organizar e gerir mecanismos de captação de recursos através 

de convênios, doações e programas públicos de assistência social.  

IV – Apoiar iniciativas públicas ou particulares que contribuam para o 

desenvolvimento humano;  

V – Prestar apoio aos eventos comunitários; 

VI – Gerar políticas de auxílio ao trabalhador;  

VII – Devolver políticas de geração de renda. 

Subseção II  
Dos Departamentos. 

 
Art. 64 - A Secretaria Municipal de Assistência social para assegurar o 

funcionamento da sua institucionalidade mantém os seguintes departamentos: 

I - Departamento de apoio à criança e ao adolescente 

II - Departamento de apoio de assistência ao idoso e ao portador de deficiências 

III - Departamento de apoio aos programas específicos de assistência social 

IV - Departamento de assistência social 

V - Departamento de gestão do SUAS; 

VI - Departamento de habitação popular 

VII – Departamento de processamento de dados 

VIII - Departamento de Capacitação Social, Incentivo ao Emprego e Renda;  

IX - Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  

X – Superintendência de assistência social. 

XI – Conselhos; 

Subseção III 
Dos Cargos. 

 
 Art. 65 - A Secretaria Municipal de Assistência Social tem os seguintes cargos: 

 I – Secretário (a) Municipal;  
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II – Diretores (a);  

III – Coordenador (a) 

IV – Superintendente;  

 
Capítulo VI 

Das Secretarias de Infraestrutura 
 

Art. 66 - As Secretarias de Infraestrutura são aqueles que promovem às obras e 

serviços públicos básicos a população municipal, preservando e equilibrando o meio 

ambiente, planejando o urbanismo e coordenando as ações que melhoram a qualidade de 

vida dos munícipes e que praticam o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas.  

Seção I 
Da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMA 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades. 

 
Art. 67 - A Secretaria Municipal de Agricultura tem os objetivos e finalidades de 

promover as atividades agrícolas,  de geração de postos de trabalho agrícolas no meio 

rural, obras e serviços estruturantes próprios do exercício agrícola, bem como planejar, 

coordenar e implementar a política, planos, programas, projetos e ações no âmbito do 

Município, garantindo o equilíbrio com o meio ambiente e dentre suas ações: 

I - coordenar a política agrícola do Município, prestando assistência e apoio a 

produtores rurais; controlar , coordenar e gerir o sistema de abastecimento e segurança 

alimentar; realizar a vigilância e fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e 

empresas comerciais de gêneros alimentares ligados ao SIM; coordenar , fomentar e 

desenvolver políticas de produção familiar de gêneros alimentícios; criar, manter e 

conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política 

agropecuária, agroindustrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar 

programas de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais e programas em conjunto 

com a RURALTINS, disponibilizar dados e informações de interesse público, no âmbito 

das atividades executadas pela Secretaria, para os munícipes, profissionais e estudantes 

que atuam junto ás áreas de agricultura e abastecimento. Manutenção e conservação das 

estradas rurais. 

 

II – Planejar, organizar, promover, coordenar, supervisionar as ações relativas 

ao incentivo e desenvolvimento das atividades produtivas do município, cumprindo as 

diretrizes políticas e administrativas do governo municipal; 
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III – Atuar, subsidiariamente aos órgãos dos Governos Federais e Estaduais, 

mediante orientação técnica, apoio mecanizado e distribuição de sementes e insumos, com 

recursos próprios ou de terceiros, públicos ou privados; 

IV – Administrar a cessão de uso de patrulha agrícola aos pequenos produtores 

do município; 

V – Promover estudos e propor a criação de incentivos no âmbito do município, 

novas atividades econômicas relacionadas com a agropecuária, a indústria, o comércio, 

prestadores de serviços; 

VI – Incentivar, de forma especial, a criação de microempresas no município e 

as iniciativas que visem financiar atividades geradoras de emprego e renda; 

VII – Promover, em cooperação com órgãos dos governos estadual e federal, 

atividades de incentivo a diversificação das atividades agrícolas, bem como a melhoria de 

qualidade genética do rebanho bovino; 

VIII – Estimular a diversificação da pecuária de corte e a ampliação da bacia 

leiteira; 

IX – Incentivar a implementação de agroindústrias, de cooperativas de 

produtores, e associações de comerciantes e industriais, promovendo juntamente com as 

entidades estaduais, federais e órgãos representativos das classes produtoras, estudos de 

viabilidade técnica, e econômico-financeira, bem como oferecer incentivos;  

X – Analisar os projetos apresentados pelos interessados em receber os 

incentivos ofertados pelo Município, bem como verificar a viabilidade e legalidade dos 

mesmos; 

XI – Produzir sementes e mudas destinadas a programa de diversificação das 

atividades agrícolas, bem como para os programas, projetos e atividades de recuperação 

da arborização em áreas degradadas paralelamente, estimular a implantação de hortas e 

pomares comunitários; 

XII – Assessorar o executivo em matérias de sua competência; 

XIII – Estabelecer política e diretrizes do governo municipal, relativamente à 

defesa e conservação do meio ambiente; 

XIV – Fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de proteção e melhoria do 

meio ambiente; 

XV – Propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se 

recomendem para execução dos programas de preservação do meio ambiente no meio 

rural; 

XVI – Produzir sementes e mudas destinadas a programas de florestamento, 

reflorestamento, recomposição de áreas degradadas; 
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XVII– Propor ou adotar medidas que contribuam para a racionalização e o 

barateamento da venda de gêneros alimentícios e dos  produto;  

XVIII - planejar e executar ações de curto, médio e longo prazo, voltadas para o 

incremento do fluxo turístico no Município, tanto do turismo de negócios, rural e de 

ecoturismo. 

XIX- estimular as compras comunitárias; 

XX buscar a melhoria da qualidade de vida no meio rural  

 
Subseção II 

Dos Departamentos. 
 

Art. 68 - A Secretaria Municipal de Agricultura, para o exercício de suas 

atividades finalísticas organiza-se com os seguintes departamentos:  

I – Departamento de Abastecimento e Comercialização. 

II - Departamento de capacitação, profissionalização dos produtores e 

trabalhadores rurais; 

III - Departamento de cadastro de imóveis rurais e ITR; 

IV - Departamento de cooperativismo a associativismo; 

V - Departamento de Desenvolvimento Agrícola e pecuário; 

VI - Departamento de jardinagem, arborização e mudas;  

VII– Departamento de Serviços Mecanizados.  

VIII – Superintendência da Agricultura; 

IX – Conselhos; 

 
Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 69 - A Secretaria Municipal de Agricultura tem os seguintes cargos: 

 I – Secretário (a) Municipal; 

 II – Diretores (as);  

II – Superintendente; 

 

Seção II 
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Da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. – SMPDU 
 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades. 

 
Art. 80 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – 

SMPDU têm a finalidade e objetivo de promover e proporcionar os serviços urbanos 
necessários de infraestrutura as atividades humanas.  

I – Assegurar a execução das atividades do Poder Executivo Municipal, dentro 

dos princípios básicos da administração pública, definidos pelo caput do art. 37 da 

Constituição Federal incumbindo-lhe, em nível de assessoramento, manifestarem-se 

mediante relatórios, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a orientar às 

ações governamentais, bem como identificar e sanar as possíveis irregularidades 

encontradas; 

II – Exercer a fiscalização do Município, com atuação prévia, concomitante e 

posterior aos atos administrativos, com objetivo de avaliar a ação governamental e a 

gestão fiscal de seus administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, à legitimidade, à 

economicidade, à eficiência, à aplicação das subvenções e a renúncia de receitas; 

III – Promover estudos específicos da área do planejamento, emitindo parecer 

ou despachos correspondentes; 

IV – Organizar e manter atualizado o arquivo de informações gerenciais, 

cartográficas e socioeconômicas municipais; 

V – Elaborar ou coordenar a elaboração de planos, programas e projetos 

municipais, bem como controlar sua execução; 

VI – Coordenar a elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes orçamentárias 

e do Orçamento anual, bem como acompanhar suas execuções; 

VII – Controlar, acompanhar e avaliar sistematicamente o desempenho da ação 

programática das Secretarias Municipais em confronto com seus orçamentos respectivos; 

VIII – Administrar as atividades de planejamento através de orientação 

normativa e metodológica às demais Secretarias Municipais e ao Gabinete do Prefeito; 

 

Art. 81 - Acompanhar, orientar e fiscalizar, Serviços Urbanos  compreendidos 

tais como:  

I - arruamento, alinhamento e nivelamento urbano; endereçamento e 

numeração de ruas, praças e logradouros; águas, esgotos, tratamento e galerias; 

pavimentação e calçamento; iluminação pública;  
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II - Coleta, limpeza e tratamento do lixo; construção e conservação de estradas 

vicinais; feiras e mercados; cemitérios, tratamento e conservação de lagoas, barragens e 

passagens molhadas. 

Subseção II 
Dos Departamentos. 

 
Art. 82 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. – 

SMPDU, para o exercício de suas atividades finalísticas organiza-se com os seguintes 
departamentos:  

I – Departamento de apoio técnico em planejamento e desenvolvimento urbano;   

II - Departamento de cadastro de imóveis urbano; 

III – Departamento de Licenciamento e Fiscalização de Obras;  

Subseção III 

Dos Cargos. 

 

Art. 83 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – 

SMPDU 

 Tem os seguintes cargos:  

I – Secretário (a) Municipal; 

 II - Diretores (as);  

Seção III 
Da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI 

 
Subseção I 

Dos Objetivos e Finalidades. 
 

Art. 84 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem o objetivo de promover o 

planejamento, a coordenação, a supervisão, a fiscalização e a execução por administração 

direta ou de terceiros, das obras, edificações, reformas, reparos e iluminação pública; e 

                I - elaborar na área específica os planos de trabalho, projetos e estudos, visando à 

celebração de convênios, contratos e aplicação de recursos internos e externos; 

               II - planejar e elaborar os programas de obras públicas do Governo Municipal 

com a participação da sociedade civil; 

               IV - executar, por administração direta ou contratação, os serviços públicos 
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referentes ao sistema viário, compreendendo a pavimentação, manutenção e conservação 

de vias urbanas e de estradas vicinais; 

              V - responsabilizar pela supervisão, edificação, conservação e restauração de obras 

civis no perímetro urbano e rural do Município; 

             VI - executar por administração direta, ou por contratação, as obras públicas 

referentes a edificações, reformas e reparos, abertura e conservação de vias públicas, 

drenagem e pavimentação e o sistema viário urbano; 

             VII - centralizar a gestão do Fundo Municipal de Iluminação Pública; 

             VIII - executar projetos e programas urbanísticos e de serviços de jardinagem, 

arborização e urbanização; 

               IX - executar os serviços de roçagem no sistema viário rural; 

               X - manter a rede de galerias pluviais; 

               XI - manter a administração dos cemitérios e os serviços funerários do Município; 

              XII - promover a implantação, manutenção, conservação e vistoria em parques e 

áreas verdes; 

              XIII - executar a implantação do plano diretor de arborização; 

 
Subseção II 

Dos Departamentos. 
 

Art. 85 - A Secretaria Municipal de  Infraestrutura – SMI, para o exercício de suas 
atividades finalísticas organiza-se com os seguintes departamentos:  

 
I – Departamento de manutenção, controle de veículos e maquinas; 

II - Departamento de projetos e obras;  

III -Departamento de oficina; 

IV–Departamento de infraestrutura urbana 

V - Departamento de iluminação publica 

VI - Departamento de transportes 

VII – Superintendência da Infraestrutura;  

 
Subseção III 
Dos Cargos. 
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Art. 86 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem os seguintes cargos:  
 

I – Secretário (a) Municipal; 

II - Diretores (as);  

III – Superintendente; 

 
Capitulo VII 

Seção I 
Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades 

 

Art. 87 – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é órgão de planejamento, 
coordenação, execução, controle, apoio e avaliação da preservação ambiental do 
Município, especialmente: 

I – Prestar assistência direta ao executivo municipal, no desempenho de suas 

atribuições; 

II – Planejar, programar, coordenar e executar a programação municipal com 

atribuições voltadas à defesa e a preservação do meio ambiente, integrada com os demais 

setores governamentais; 

III – Promover a participação direta do cidadão e das entidades da sociedade 

civil na defesa do meio ambiente; 

IV – Atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas 

ao meio ambiente, através do levantamento de limites das áreas de preservação, 

legalização de loteamentos e zoneamento ambiental; 

V – Coordenar a reparação dos danos ambientais causados por atividades 

desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado através do 

replantio e revitalização de áreas verdes; 

VI – Fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências legais de 

controle e prevenção ambientais nos processos produtivos e demais atividades econômicas 

que interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente; 

VII – Alinhar a Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais 

e Federais correlatas; 
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VIII – Criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder Público 

Municipal, a fim de levar Educação Ambiental para todas as comunidades como processo 

de desenvolvimento da cidadania;  

IX – Garantir à aplicação da Lei de Crime Ambiental no artigo que diz respeito 

ao uso de agrotóxicos e materiais pesados; 

X – Elaborar instrumentos normativos, em articulação com a Procuradoria 

Geral do Município, que assegurem o ordenamento e a regularização fundiária do espaço 

urbano e a preservação do meio ambiente; 

XI – Atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, em articulação com as 

demais entidades do sistema, Secretarias Municipais, e sociedade, de forma permanente, 

formulando e executando planos, programas e ações de monitoramento e controle de 

risco, em caráter preventivo, emergencial e estruturador; 

XII – Desenvolver o controle urbano e ambiental da cidade segundo a 

Legislação de Uso e Ocupação do Solo, bem como definir parâmetros de regulação do 

desenvolvimento das ocupações não planejadas da cidade e implementação de seu 

monitoramento;  

XIII – Fiscalizar as reservas naturais, de parques, praças, e jardins municipais;  

XIV – Programar, coordenar e executar a política de preservação do meio 

ambiente, das praças, jardins, bosques, logradouros, etc; 

XV – Coordenar e fiscalizar a execução da política e das atividades de 

paisagismo dos parques e praças municipais de serviços de limpeza pública quanto à 

coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos, hospitalares e industriais, e a 

exploração da reciclagem do lixo diferenciado; 

XVI – Manter e conservar as reservas florestais do Município; 

XVII – Desenvolver pesquisas referentes à fauna e à flora; 

XVIII – Executar e manter atualizado levantamento e cadastramento das áreas 

verdes; 

                  XIX – Administrar a exploração de parques, bosques, hortos e viveiros 

municipais; 
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               XX – Propor a criação de conselhos para definir o Patrimônio ambiental do 

Município;  

XXI – Possibilitar a participação do Conselho em operações de fiscalização 

ambiental e nas reuniões destinadas à elaboração dos programas da Secretaria;  

XXII – Assegurar que o Plano Diretor do Município definirá os limites de 

abastecimento de água e esgoto;  

XXIII – Propor a elaboração de Lei no sentido de obrigar a fiscalização nas redes 

de manilhas de rua, a fim de evitar que as águas reservadas das residências sejam jogadas 

nas ruas e redes pluviais;  

XXIV – Promover Fórum Municipal de Meio Ambiente;  

XXV – Promover encontro de professores para implantar o questionamento 

sobre Educação Ambiental na Literatura Infanto-Juvenil;  

XXVI – Acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração 

de recursos hídricos e minerais;  

XXVII – Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas 

degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, 

bem como a consecução de um índice mínimo de cobertura vegetal; 

XXVIII – Reprimir a pesca ilegal nos rios abrangem a região do municipio;  

XIX – Reprimir o comércio ilegal de animais silvestres e da flora;  

  XXX – Criar critérios e punição para desmatamento em função de loteamento e 

até mesmo para corte de árvores das estradas e residências;  

XXXI – Fiscalizar o despejo de óleo e combustível, provenientes dos barcos, 

oferecendo orientação necessária e correta para os devidos reparos;  

XXXII – Promover treinamento nas escolas e comunidades, quanto à limpeza 

das cisternas, cloração e filtração da água, a fim de garantir a qualidade da água para o 

consumo; 

XXXIII – Viabilizar o licenciamento e construção do aterro sanitário Municipal; 

XXXIV – Fiscalizar a caça nas áreas de preservação ambiental; 

XXXV – Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 
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XXXVI – Assessorar os demais órgãos, na área de competência; 

XXXVII – Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; 

XXXVIII – Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos 

e convênios e outras formas de parcerias; 

XXXIX – Realização de estudos, a adoção de medidas ou a expedição de 

recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades do órgão e 

entidades vinculadas. 

 

Art. 88 - Tem os objetivos e finalidades dos seguintes assuntos a pesca e 

aquícola: 

       I - Política municipal pesqueira e aquícola, abrangendo transformação, 

produção, beneficiamento, abastecimento, armazenagem,  comercialização e transporte; 

II – Fomentar a produção pesqueira e aquícola; 

III - Implantação de infraestrutura de apoio à produção, armazenamento ao 

beneficiamento e à comercialização do pescado; 

IV - Organização e manutenção do Registro Geral da Pesca; 

V - Sanidade pesqueira e aquícola; 

VI - Normatizar as atividades de aquicultura e pesca; 

VII - Fiscalizar as atividades de aquicultura e pesca no âmbito de suas 

atribuições e competências no ambito municipal; 

VIII - Conceder licenças, permissões e autorizações para o exercício da 

aquicultura e das seguintes modalidades de pesca profissional e artesanal nas águas do 

território municipal; 

IX – Coordenar pesquisa pesqueira e aquícola. 

Subseção II 
Dos Departamentos. 

 
Art. 89 - A Secretaria Municipal  de Meio Ambiente, para o exercício de suas 

atividades finalísticas organiza-se com os seguintes departamentos:  
 

I – Departamento de fiscalização  ambiental;  

II - Departamento de desenvolvimento a pesca e aquícola; 

III – Departamento de jardinagem e arborização;  

IV - Departamento de projetos e educação ambiental; 

V - Departamento das unidades de conservação ambiental; 

VI - Departamento de limpeza pública; 
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VII- Superintendência do meio ambiente; 

VIII – Conselhos; 

Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 90 - A Secretaria Municipal de  Meio Ambiente tem os seguintes cargos:  

 

 I – Secretário (a) Municipal; 

 I - Diretores (as); 

II – Superintendente;  

 

Capitulo VIII 

Seção I 
Da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades 

 

Art. 91 - À Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer tem os objetivos e 

finalidades de promover sua as atividades orientando execuções, observando as diretrizes, 

planos e orçamentos, assim como a orientação política do governo, e 

I - Traçar as orientações e projetos conjuntamente com os Coordenadores, 

obedecendo às diretrizes da Administração Municipal;  

II - Participar das decisões político-administrativas;  

III - Editar todos os atos que dizem respeito ao funcionamento administrativo e 

normas competentes;  

IV - Prestar contas anualmente,  sob forma de relatório analítico e detalhado de 

todas as atividades desenvolvidas no período do exercício;  

V - Despachar, assinar e visitar todos os documentos que tramitem pela 

Secretaria que se fizerem necessários,  

VI – Estimular a promoção do turismo e incentivo aos valores culturais e de 

lazer do Município;  

VII - Articular a realização da política governamental na respectiva área de 

atuação da Secretaria;  

VIII - Exercer a liderança e a articulação institucional da área de atuação, na 

condição de auxiliar do executivo municipal, promovendo contatos e relações com 

autoridades e organizações;  

IX - Elaborar planos de ação e projetos de interesse da Secretaria juntamente 

com os demais órgãos, observando as diretrizes e os planos de ação do Governo das três 

esferas;  
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X - Articular-se com as demais unidades administrativas, visando à 

implementação de ações que garantam a melhoria da qualidade de vida da população por 

intermédio de ações e eventos culturais;  

XI - Formular programas de produção e de difusão de bens culturais para todas 

as camadas da população;  

XII - Promover o desenvolvimento da cultura, através de ações formativas e 

informativas, visando à participação de indivíduos e de grupos;  

XIII - Estimular e apoiar a criatividade e todas as formas de livre expressão, 

voltadas para a dinamização da vida cultural dos munícipes;  

XIV - Coordenar e promover medidas de proteção do patrimônio histórico-

cultural local;  

XV - Promover intercâmbio cultural, através de convênios com instituições 

públicas e privadas;  

XVI - Desenvolver mecanismos de interação com os municípios da região, 

visando à promoção de políticas de desenvolvimento regional na área da cultura;  

XVII - Coordenar a análise dos projetos culturais;  

XVIII - Dirigir a organização de eventos oficiais do Município voltados para a 

cultura;  

Subseção II 
Dos Departamentos. 

 
Art. 92 -  A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, para o exercício 

de suas atividades finalísticas organiza-se com os seguintes departamentos:  
 
I – Departamento de apoio a cultura local e regional;;  

II - Departamento de apoio ao folclore regional, turismo e lazer; 

III – Departamento de apoio as quebradeiras de coco;  

IV – Conselhos; 

Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 93 - A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer tem os seguintes 

cargos:  
I – Secretário (a) Municipal; 

 II - Diretores (as);  
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Seção II 
Da Secretaria Municipal de Juventude e Esporte  

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades 

 

Art. 94 - À Secretaria Municipal de Juventude e Esporte tem os objetivos e 

finalidades de tratar de assuntos relacionados à juventude e ao esporte no município, o 

Esporte e Recreação são necessidades biológicas do ser humano, difundidas na sociedade, 

sendo um serviço essencial para ser prestada a comunidade, através da liberação de 

espaços e incentivos às competições esportivas, a fim de ser alcançada a melhoria da 

qualidade de vida do cidadão são-miguelense, em especial os mais jovens, cabe ainda a 

Secretaria Municipal de Juventude e Esporte:  

I - Desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas nos 

centros de lazer do Município, estimulando o hábito de esporte na comunidade em 

diversas modalidades;  

II - Elaborar e atualizar os registros das organizações dedicadas ao esporte em 

âmbito municipal;  

III - Acompanhar, incentivar e apoiar atletas, as manifestações e atividades 

esportivas das entidades;  

IV - Zelar pelo bom andamento dos serviços, buscando o entrosamento 

permanente entre os órgãos do Executivo municipal, estadual e federal; 

V – Promover atividades que dinamize as práticas desportivas da comunidade; 

VI – Buscar incentivos através de programas que integrem os jovens a práticas 

esportivas educacionais; 

VII – Coordenar projetos de Desportos para integração de crianças e 

adolescentes a prática esportiva. 

 
Subseção II 

Dos Departamentos. 
 

Art. 95 - A Secretaria Municipal de Juventude e Esporte, para o exercício de 

suas atividades finalísticas organiza-se com os seguintes departamentos:  

 

I – Departamento de apoio ao cidadão;  

II - Departamento de apoio a  juventude; 

III – Departamento de esporte amador; 
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IV - Departamento de inclusão digital  

V - Conselhos 

 
 
 
 
 

Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 96 - A Secretaria Municipal de  Juventude e Esporte tem os seguintes 

cargos:  

I – Secretário (a) Municipal; 

 II - Diretores (as);  

 

 

Seção III 
Da Secretaria Municipal de Mulher 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades 

 

Art. 97 – À Secretaria Municipal da Mulher tem os objetivos e finalidades de 
promover formular, coordenar, gerir e articular as políticas para as mulheres, as 
campanhas educativas de combate à discriminação e o enfrentamento da violência 
doméstica, profissional e sexual contra a mulher no âmbito municipal;  

 
I - elaborar e gerir o planejamento de gênero que contribua com a ação do 

Governo Municipal para promoção da igualdade;  
 
II - articular, promover e executar programas de cooperação com organismos 

públicos, privados, nacionais e internacionais em todos os níveis, voltados à 
implementação de políticas para as mulheres e a efetivação dos seus direitos, além de 
autorizar, homologar, revogar e  ordenar despesas;  

III - assessorar o executivo municipal diretamente em sua área de atuação. 
 
                     IV - Assessorar e assistir as definição de diretrizes e do planejamento 
estratégico da Secretaria; 

 
V - Supervisionar e coordenar as atividades relacionadas ao planejamento, 

orçamento, administração financeira e contabilidade; 
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                    VI - Definição de diretrizes e do planejamento estratégico de Promoção da 
Cidade Segura para as Mulheres;  

 
VII - Desenvolver ações estratégicas de promoção integral dos direitos das 

mulheres para tornar a cidade e o espaço urbano mais seguro para as mulheres e meninas 
em situação de vulnerabilidade social e econômica, através da implantação de Centros 
Municipais da Mulher; 

VIII - Estabelecer canais de articulação das políticas municipais de interesse das 
mulheres nos territórios, nos campos da proteção e segurança, das políticas sociais, 
econômicas e de proteção ambiental de forma a construir uma cidade segura para as 
mulheres; 

 
IX - Gerenciar e monitorar os serviços e ações implementadas pelo Centro de 

Referencia CRASSMT, produzindo estudos, diagnósticos e mapeamentos que 
identifiquem os elementos que compõem o mapa da insegurança das mulheres no espaço 
urbano e rural;  
 

X - Contribuir e apoiar o desenvolvimento de ações de enfrentamento do abuso 
e exploração sexual contra meninas (crianças e adolescentes) e ao enfrentamento do tráfico 
de mulheres; 

XI - Articular e coordenar ações de formação continuada; 
XII - Promover e avaliar a execução de campanhas educativas de enfrentamento 

à violência contra a mulher; 
 
XIII - Elaborar e coordenar a Norma Técnica de Atendimento às Mulheres em 

Situação de Violência Doméstica e Sexual no município de são Miguel do Tocantins, bem 
como: coordenar a elaboração da Norma Técnica da Rede de Integrada de Atenção à 
Mulher na cidade de são Miguel do Tocantins. 

 
XIV - Criar e implementar mecanismos de articulação com os diversos setores 

de órgão públicos, privados e organizações, e com organismos externos, afeitos a causa 
das mulheres, de forma a contribuir com a organização da ação governamental no âmbito 
municipal, no fortalecimento das políticas públicas de gênero já existentes e na criação de 
novas políticas com foco na inclusão e efetivação dos direitos das mulheres;  

 
XV - Apoiar os organismos do governo municipal para implementar a política 

da igualdade de gênero no campo das políticas públicas municipais de saúde, educação, 
trabalho e renda, habitação, assistência social, direitos humanos, cultura e turismo;  
 

XVI - Coordenar as ações intersetoriais voltadas para a implantação da política 
institucional de gênero nos campos da saúde, educação, trabalho e renda, habitação, 
assistência social, direitos humanos, cultura e turismo; estabelecendo relações 
interinstitucionais com as instâncias do governo estadual e federal e com outros 
organismos multilaterais de apoio às políticas para as mulheres. 
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XVII - Fomentar a produção de materiais de apoio educativo e informativos a 

sobre gênero e participação política para os espaços de formação coordenados pela 
Secretaria da Mulher de são Miguel do Tocantins, bem como para as campanhas 
educativas. 
 
              XVIII - Definir os objetivos, metas, indicadores, recursos disponíveis, tarefas a 
serem executadas, atribuições e responsabilidades dos profissionais que atuam nos 
Centros Municipais de atendimento a Mulher. 

 
XIX - Fomentar o fortalecimento dos segmentos de mulheres no que diz 

respeito à produção de conhecimentos, a consolidação dos espaços de participação 
democrática nas políticas públicas e controle social no desenvolvimento de ações 
estratégicas de fortalecimento da cidadania das mulheres, empoderamento econômico e 
participação política dialogadas com o Plano de Governo federal, estadual e o Plano 
Municipal de Políticas para as Mulheres. 

 
Art. 98 - Compete ao cargo de coordenador de Divisão do Centro de Referência 

de Assistência Social, assessorar o gerenciamento de Promoção da Cidade Segura para as 
Mulheres na elaboração anual do plano operacional do Centro, com os objetivos, metas, 
indicadores, recursos disponíveis, tarefas a serem executadas, atribuição e 
responsabilidade de cada profissional que atua no Centro;  
 

I - coordenar os serviços de acolhimento, atendimento psicológico e social, 
orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência doméstica e 
sexual na cidade de são Miguel do Tocantins; 

 
                   II - assegurar a interlocução entre governo e sociedade civil para fortalecer os 
espaços de participação democrática da mulher; 

 
III - Apoio ao Conselho Municipal da Mulher de são Miguel do Tocantins, ao 

nível interno e externo;  
IV - Desenvolver atividades de sistematização, elaboração, revisão e redação de 

documentos e as atas das reuniões do Conselho da Mulher;  
 
V - Apoiar na realização das conferências e outros eventos organizados pelo 

Conselho da Mulher;  
 

VI - Assessorar as conselheiras e Gerências em outras atividades relacionadas à 
sua área de atuação. 
 
                 VII - Coordenar e executar políticas públicas de proteção e promoção à mulher. 

VIII - Elaborar e implementar campanhas educativas de prevenção e combate à 
discriminação e qualquer forma de violação aos direitos do trabalho. 
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IX - Desenvolver atividades que tenham como finalidade a inserção e promoção 
da mulher no mercado de trabalho. 

 
                  X - Realizar e participar de projetos e campanhas de combate à violência contra 
a mulher. 

 
                 XI - Manter o intercâmbio com órgãos públicos e organizações não 
governamentais, nacionais e internacionais, visando a promoção dos planos, programas e 
projetos relativos às mulheres. 

 
               XII - Realizar estudos e levantamentos de dados estatísticos relativos às mulheres. 

 
                XIII - elaborar  e  coordenar  planos,  programas  e  projetos  relativos  a  questão 
das, políticas públicas nas áreas que interferem diretamente na situação da Mulher na 
sociedade; 

XIV -  colaborar  com  o  Conselho  Municipal  da  Mulher  de  São Miguel do 
Tocantins,  desenvolvendo  ações  integradas, prestando-lhe  o  necessário  apoio  técnico 
e  administrativo,  assegurando-lhe  participação  na  formulação das propostas de 
trabalho; 

XV-
propor  medidas  e  atividades  que  visem  à  garantia  dos  direitos  da  Mulher,  à  elimin
ação  das discriminações e à plena inserção da Mulher na vida econômica, social, política e 
cultural do Município; 

XVI - Desenvolver estudos e pesquisas relativos à condição feminina e 
sistematizar as informações mantendo o banco de dados atualizado sobre a situação da 
Mulher no Município; 

XVII 
Colaborar  com  os  demais  órgãos  da  Administração  Municipal  no  planejamento  e  na 
 execução  das ações referentes à Mulher; 

XVIII - Oferecer  apoio  aos movimentos organizados da Mulher no âmbito 
municipal; 

XIX 
Criar  programa  permanente  de  formação  e/ou  conscientização,  promovendo  cursos,  
congressos, seminários  e  eventos  correlatos  que  contribuam  para 
compreensão  e  conhecimento  da  população, referentes aos direitos da Mulher; 

 
Subseção II 

Dos Departamentos. 
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Art. 99 - A Secretaria Municipal da Mulher, para o exercício de suas atividades 

finalísticas organiza-se com os seguintes departamentos:  

 

I - Departamento de Políticas para as Mulheres; 
  
II - Departamento de Promoção e Prevenção dos Direitos das Mulheres; 
  
III - Departamento de Inclusão Social e Autonomia para Mulheres; 
  
IV - Departamento de Gerenciamento e Monitoramento das Ações e 

Informações; 
  
V - Departamento de Enfrentamento a Violência Doméstica; 
  
VI - Departamento de Apoio a Reabilitação e Educação do Agressor. 
 
VII – Superintendência da mulher 
 
VIII – Conselhos 

Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 100 - A Secretaria Municipal da Mulher tem os seguintes cargos:  

I – Secretário (a) Municipal; 

 II - Diretores (as);  

III – Superintendente; 

 

Capitulo IX 

Seção I 
Da Secretaria Municipal de Relações Institucionais 

Subseção I 
Dos Objetivos e Finalidades 

 

Art. 101 - À Secretaria Municipal de Relações Institucionais tem os objetivos e 

finalidades de assistir direta e imediatamente ao executivo Municipal no empenho de suas 

atribuições, e em especial: 

I – Cuidar do departamento geral de licitações, orientando o setor a cumprir as 
determinações da legislação vigente 

II - Cuidar da organização dos convênios junto aos órgãos competentes da 
administração publica em âmbito das autarquias e secretarias do estado e da união 
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III – cuidar do patrimônio municipal junto a todas as secretarias municipais 
IV – Intermedia junto as secretarias municipais solução de pendências que 

possam ser geradas por decisões de governo 
V – informar a chefe do executivo municipal e a procuradoria geral do 

município, pendencias que o município esteja enfrentando em decorrência de atos da 
própria administração; 

VI - Na condução do relacionamento do Governo Municipal com a Câmara 
Municipal e os partidos políticos; 

VII – Propor o Chefe do Poder Executivo Municipal diretriz para a politicas 
local relativa à função comunicação social; 

VIII - Estabelecer um canal de comunicação entre o executivo Municipal e as 
organizações governamentais e não governamentais, associações, sindicatos e 
representantes da sociedade civil, promovendo ações de integração da sociedade civil no 
processo de gestão política e conveniência social, em especial das comunidades e 
segmentos organizados. 

 
IX - Atuar diretamente na mobilização necessária à participação dos munícipes 

no Orçamento Participativo, também é de responsabilidade da Secretaria de Relações 
Institucionais assessorar e apoiar tecnicamente o Poder Executivo Municipal na articulação 
e acompanhamento, análise e controle dos assuntos relacionados ao Senado, à Câmara dos 
Deputados, à Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. 

 
                    X – assessorar o Executivo Municipal nas atribuições que lhe são conferidas por 
meio da Lei Orgânica Municipal; 

 
XI – dar apoio e assessoramento articulando-se com os demais secretários 

Municipais nos assuntos e ações relativos à promoção da melhoria da qualidade de vida 
da população, em especial aos cidadãos em situação de carência ou risco social e pessoal, 
conforme o que determina o Artigo 6º da Constituição; 

 
XII – assessorar na implantação das políticas públicas e sociais de relevância 

para a Municipalidade, sugerindo leis e projetos de interesse nessa área; 
 
XIII – propiciar a elaboração e o desenvolvimento de Projetos de governança 

solidária nas diversas comunidades das distintas regiões administrativas municipais; 
 
                XIV – avaliar a eficácia e a eficiência dos serviços oferecidos pelas Secretarias e 
Órgãos Municipais nas Regiões Administrativas do Município; 

 
XV – desenvolver estudos e projetos voltados para a identificação de problemas 

e soluções nas comunidades, bem como viabilizar a sua implantação através da captação 
de recursos; 

XVI – acompanhar a execução dos convênios vinculados às ações comunitárias 
celebradas pelo Município, com instituições públicas e privadas; 
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XVII – implantar e acompanhar o programa de ações básicas nos distritos e 

bairros, em consonância com as lideranças locais, coordenando as ações das demais 
secretarias, nessas atividades; 

XVIII – receber e atender com cordialidade a todos que o procurem para tratar 
junto a si ou ao executivo municipal assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade; 

 
XIX – Formular, Coordenar e executar a política, os programas, e a elaboração 

de projetos de captação de recursos externos para as finanças municipais, nas esferas 
estadual, federal e internacional, junto a governos e órgãos de fomento, bem como 
entidades públicas, privadas e não governamentais; 

 
                 XX– Promover debate sobre o desenvolvimento econômico municipal e regional;  
                 XI – Desenvolver ações para incentivar o empreendedorismo local.  
                 XII- Realizar ações para a implantação de programas de geração de emprego e 
renda para jovens, no sistema estágio e primeiro emprego ou similar.  
                 XIII 
Coordenar a integração e a participação das  entidades  públicas  e  privadas e  a  sociedad
e  civil organizada nas relações com o poder público municipal; 
                  XIV-  coordenar, acompanhar a execução dos projetos e manter cadastro 
atualizado de todos os projetos e seus trâmites; 
 

Subseção II 
Dos Departamentos. 

 
Art. 102 - A Secretaria Municipal  de relações Institucionais, para o exercício de 

suas atividades finalísticas organiza-se com os seguintes departamentos:  
 

I - Secretario 

II  - Superintendência de Relações Institucionais: 

III - Departamento geral de licitações 

IV - Departamento de ordenamento de contratos e convênios 

V - Departamento de matériais e patrimônio 

VI - Departamento de Orçamento Participativo e Captação de Recursos; 
 
                   VII - Departamento  de Monitoramento, coordenação, acompanhamento a 
execução de todos os projetos e seus trâmites, diagnósticos, cadastro e registros atualizado;  

VIII - Departamento de apoio a todos os conselhos municipais 

IX Junta do Serviço Militar 
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Subseção III 
Dos Cargos. 

 
Art. 103 - A Secretaria Municipal de Relações Institucionais tem os seguintes 

cargos:  

I – Secretário (a) Municipal; 

II - Diretores (as);  

II –Superintendente; 

Título III 
Dos Cargos e Funções. 

Capítulo I 
Dos Secretários Municipais. 

 
Art. 104 - Os Secretários Municipais são os titulares das pastas definidas na 

presente Lei, realizando a interface institucional e política, autoridade hierárquica máxima 

em cada Secretaria Municipal, retratando-se ao Executivo Municipal.  

Capítulo II 
Dos Diretores de Departamentos. 

 
Art. 105 - Os Diretores mediante a orientação dos Secretários comandam os 

Departamentos definidos na presente Lei, organizando e planejando os trabalhos e 

atividades, as prioridades e os planos de trabalho, estando sob sua orientação os 

coordenadores e cargos criados dentro do departamento.  

Capítulo III 
Dos Coordenadores. 

 
 Art. 106 - Os Coordenadores implementam as diretrizes estabelecidas pelos 

Diretores, dando as linhas gerais de execução, dentro dos planos e metas elaborados no 

planejamento das ações administrativas, programar, organizar, orientar, controlar e 

coordenar as atividades da respectiva Coordenadoria, 

I - Exercer a coordenação da gestão das políticas públicas, dos sistemas e 

programas relativos à Coordenadoria que comanda; 

 III - Promover contatos com os diversos setores envolvidos com os sistemas e 

programas de responsabilidade da Coordenadoria, necessários ao desenvolvimento pleno 

das atividades; 
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 IV - Dirigir e coordenar o trabalho das chefias de unidades orgânicas 

subordinadas a respectiva Coordenadoria;  

V - Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades 

operacionais da respectiva Coordenadoria;  

VI - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua 

competência;  

Capítulo IV 
Do Gestor (a) de Recursos Humanos 

 

Art. 107 - O Gestor de Recursos Humanos é o profissional responsável pela 

organização dos servidores dentro da prefeitura, se relaciona com todas as áreas, cabe a ele 

as seguintes atribuições: 

I - Desenvolver as atividades relacionadas à administração de pessoal; 

II - Realizar os processos de provimento de cargos, bem como gerenciar os de 

remoção e redistribuição de servidores; 

III - Manter atualizado o dossiê dos servidores; 

IV - Enviar tempestivamente SICAP Ato de Pessoal ao TCE; 

V - Processamento da folha de pagamento; 

VI - Informar o recolhimento do INSS; 

VII - Fazer e informar a RAIS; 

VIII – Elaborar processos de progressão, afastamento, licença, aposentadoria e 

pensão; 

IX – Executar o plano de capacitação dos servidores; 

X – Elaborar projetos de melhoria da área de gestão de pessoas, inclusive no 

tocante à saúde e à segurança no trabalho; 

XI - Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho e adequação de 

lotação; 

XII - Executar a política de gestão de pessoas; 

XIII - Organizar e manter atualizadas as informações relativas à legislação e à 

jurisprudência referentes a assuntos de pessoal; 

XIV - Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

XV - Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle, processos administrativos e 

gestões pertinentes à área; 

XVI - Realizar outras atividades afins e correlatas. 
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Capítulo V 
Dos Superintendentes. 

 

Art. 108 - Os Superintendentes implementam  as diretrizes estabelecidas dentro 

dos planos e metas elaborados no planejamento das ações administrativas, e 

 I - Superintender a execução das atividades relativas às competências previstas 

para a respectiva Superintendência, exercendo a direção geral das atividades da respectiva 

Superintendência; 

 III - Despachar diretamente com os Secretários Municipais; 

IV - Dirigir e coordenar o trabalho das chefias de unidades orgânicas 

subordinadas a sua Superintendência; 

 V - Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades 

operacionais da Superintendência; 

 VI - Participar das reuniões da Câmara Executiva quando convocado;  

VII - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua 

competência;  

VIII - Propor aos Secretários a criação, transformação, ampliação, fusão e 

extinção de unidades administrativas de nível divisional e inferiores a este para a execução 

da programação de desenvolvimento da administração publica municipal; 

 
Capítulo VI 

Dos Outros Cargos 
 

Art. 109 - Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo 

Executivo Municipal por meio de Portaria, previsto no Anexo I, que foram criados por esta 

lei e que não estão regulamentados, serão regulados as suas atribuições por Decreto 

emanado do executivo municipal. 

Título IV 
Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais. 

 Dos Órgãos Colegiados 

 

Art. 110 - A composição e finalidades dos Conselhos Municipais estão 

estabelecidas em suas legislações específicas e seu funcionamento em regimento próprio. 

 

SEÇÃO II 

SUBSEÇÃO I 

Da Junta do Serviço Militar 
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Art. 111 - A Junta do Serviço Militar é o órgão representativo da Unidade do 

Governo Federal ao qual compete o atendimento aos munícipes relativo ao serviço militar. 

Parágrafo Único – A Junta de Serviço Militar rege-se por legislação específica do 

Governo Federal, sob a responsabilidade do Prefeito, que designará um servidor de seu 

quadro de pessoal efetivo para sua execução e controle. 

 

 SUBSEÇÃO II 

Das Unidades Municipais de Cadastro 

 

Art. 112 - As Unidades Municipais de Cadastro é o órgão que presta assistência 

aos contribuintes de Impostos e beneficiários dos serviços sociais: 

I - Imposto Territorial Rural – ITR. 

II - Imposto Territorial Urbano – ITU 

III - Dos serviços de benefícios sociais nas áreas de: 

a) Saúde e saneamento 

b) Assistência social e  

c) Educação 

 

Paragrafo Único – A Unidade Municipal de Cadastro rege-se por legislação 

específica do Governo Federal, sob a responsabilidade do executivo municipal, que 

designará um servidor de seu quadro de pessoal efetivo, para sua execução e controle. 

 
Art. 113 - Todos os cargos previstos na presente Lei serão de livre nomeação e 

exoneração do Prefeito Municipal, através de Portaria.  

Art. 114 - O Anexo I prever o Quadro de Cargos, Quantidade e Remuneração 

que integram a presente Lei.  

Art. 115 - Os ocupantes dos cargos comissionados, de livre nomeação e 

exoneração pelo Prefeito Municipal, previsto na presente Lei serão regidos pelo Regime 

Jurídico do Servidor Público Municipal.  

Art. 116 - Autoriza-se o Executivo Municipal a comprar e/ou alugar imóveis 

para instalar provisoriamente os órgãos da administração direta e indireta. 

 Art. 117 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, observados 

os limites da Lei Orçamentária, proceder ao remanejamento dos recursos necessários à 

execução da presente Lei, bem como, aprovar os regimentos internos de cada Unidade.  

Art. 118 - A Procuradoria Geral do Município será regulada por Lei 

Complementar específica.  
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Art. 119 - O Secretário Municipal de Administração e Planejamento é o 

representante municipal, do Mandatário Chefe da municipalidade e preposto perante as 

Justiças Especializadas do Trabalho, da Justiça Comum e Federal, nas demandas judiciais, 

que envolva pessoal e recursos humanos, ações acidentárias e de Responsabilidade Civil e 

previdenciária, podendo este designar terceiros com vinculo na administração pública 

municipal e do quadro da Secretaria.  

Art. 120 - O Secretário Municipal de Administração é o representante da 

municipalidade, para tratar junto aos Tribunais de Contas do Estado e da União, e as 

Controladorias Gerais do Estado e da União, sobre prestações de contas, balanços, 

Orçamentos e finanças, Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão 

Fiscal, limites de despesas legais e constitucionais e certidões legais 

 Parágrafo Único. O Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

tratará de todos os assuntos de ordem administrativo, financeiro e orçamentário perante a 

Fazenda Nacional.  

Art. 121 - Em Relação ao Ministério Público do Estado e da União, suas 

Procuradorias e Promotorias cabem a representação do Município ao Secretário Municipal 

de Administração e ao Procurador Geral do Município. 

 Parágrafo Único. Autoriza-se o Secretário Municipal de Administração e 

Planejamento com a ciência do Procurador Geral do Município aceitar a celebração de 

Termos de Ajuste de Conduta – TAC.  

Art. 122 - Será obrigatória a expedição de novas portarias nomeando todos os 

servidores comissionados aos cargos constantes nesta lei.  

Art. 123 - Revogam–se as disposições em contrário e especialmente a Lei 

Municipal n° 52/2009 e lei 102/2015. A presente Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2017.  

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 

ESTADO DO TOCANTINS, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2017. 

 

 

 

____________________________________________  

ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA 
Prefeita Municipal 
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Anexo Único da Lei nº 116/2017 
CARGOS DE AGENTE POLÍTICO E COMISSIONADO 

Item 1 

GABINETE DO EXECUTIVO 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

1.1 Prefeito (a) 01 PL04/2016 e EM 01/2016 

1.2 Vice-Prefeito (a) 01 PL04/2016 e EM 01/2016 

1.3  Assessor de Gabinete do Executivo 01 R$ 1.800,000 

1.4  Assessor de Imprensa 01 R$ 1.800,00 

1.5 Procurador Geral 01 Lei 047/2009 

1.6 Coordenador  01 R$ 1.800,00 

Total 06  

 

Item 2 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRLE INTERNO 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

2.1  Secretário (a) 01 PL04/2016 e EM 01/2016 

2.2  Diretores (as) 02 R$ 950,00 

Total 03  

 

Item 3 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

3.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

3.2 Gestor de Recursos Humanos 01 R$ 2.000,00 

3.3 Assessor de Administração 01 R$ 1.800,00 

3.4 Diretores (as) 05 R$ 950,00 

3.5 Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total  09  

 

Item 4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

4.1  Secretário (a) 01 PL04/2016 e EM 01/2016 

4.2 Assessor de Finanças 01 R$ 1.800,00 

4.3  Diretor (as) 05 R$ 950,00 

4.4  Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total 08  
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Item 5 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

5.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

5.2 Diretores (as) 12 R$ 950,00 

5.3 Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total 14  

 

Item 6 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

6.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

6.2 Diretores (as) 14 R$ 950,00 

6.3 Assessores (as) 02 1.800,00 

6.4 Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total 18  

 

Item 7 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

7.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

7.2 Diretores (as) 08 R$ 950,00 

7.3 Coordenador (a) 01 R$ 1.800,00 

7.4 Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total 11  

 

Item 8 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

8.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

8.2 Diretor (as) 07 R$ 950,00 

8.3 Superintendente 01 R$ 2.000,00 

Total 09  
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Item 9 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

9.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

9.2 Diretores (as) 03 R$ 950,00 

Total 04  

 

Item 10 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

10.1 Secretário (as) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

10.2 Diretores (as) 06 R$ 950,00 

10.3 Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total 08  

 

Item 11 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

11.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

11.2 Diretores (as) 03 R$ 950,00 

Total 04  

 

Item 12 

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTE 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

12.1 Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

12.2 Diretores (as) 04 R$ 950,00 

Total 05  

 

Item 13 

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

13.1 Secretário(a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

13.2 Diretores(a) 06 R$ 950,00 

13.3 Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total 08  
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Item 14 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

14.1  Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

14.2  Diretores (as) 06 R$ 950,00 

14.3  Superintendente  01 R$ 2.000,00 

Total 08  

 

Item 15 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

CARGOS QUANT VENCIMENTOS 

15.1  Secretário (a) 01 PL04/2016  e EM 01/2016 

15.2  Diretores (as) 06 R$ 950,00 

15.3 Superintendente 01 R$ 2.000,00 

Total 08  

 




