
LEI Nº 2.653/2006 

 

DISPÕE SOBRE A NOVA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de 

suas atribuições legais; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

 Art. 1º - A ação do Governo Municipal orientar-se-á no sentido do 

desenvolvimento físico-territorial, econômico e sócio-cultural do Município e do 

aprimoramento dos serviços prestados à população, procurando executar um Plano 

Geral de Governo que mais atenda à realidade local, obedecendo aos seguintes 

princípios fundamentais: 

 

  I - planejamento; 

 II - coordenação; 

  III - controle. 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PLANEJAMENTO 

 

 Art. 2º - O Planejamento é parte da Ação Administrativa Municipal e 

compreenderá os seguintes planos e programas: 

 

 I - plano Plurianual; 

  II - diretrizes orçamentárias; 



  III - orçamentos anuais. 

 

 § 1º - Cabe a cada Secretaria orientar e dirigir a elaboração do programa 

correspondente a seu setor e aos órgãos de assessoramento, auxiliar diretamente o 

Prefeito na coordenação e revisão, bem como na elaboração da programação geral da 

Administração. 

 

 § 2º - A aprovação do Plano Geral da Administração é da competência do 

Prefeito Municipal. 

 

Art. 3º - A elaboração e execução do planejamento das atividades 

municipais guardarão perfeita consonância com os planos e programas dos governos 

estadual e federal. 

 

 Art. 4º - Em cada exercício financeiro será elaborado o orçamento que 

pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte, o 

qual servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. 

 

 Art. 5º - A Administração Pública Municipal deve elaborar planos e projetos 

que garantam a produção de bens, o melhoramento dos serviços públicos e as 

mudanças sociais de caráter político, econômico e urbanístico, com a participação da 

população. 

 

 Art. 6º - Cabe à Administração Pública Municipal adotar ou encaminhar 

medidas condizentes com as necessidades e recursos locais, sempre consultando as 

propostas da população. 

 

 Art. 7º - Para se ajustar o ritmo de execução do orçamento ao provável 

fluxo de recursos, as Secretarias de Planejamento e da Fazenda elaborarão a 

programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação de recursos 

necessários à fiel execução dos programas anuais de trabalhos projetados. 

 

Art. 8º - Toda atividade deverá ajustar-se ao Plano Geral da Administração 

e ao orçamento, e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em perfeita 

consonância com a programação financeira de desembolso, observada a 

responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

DA COORDENAÇÃO 

 

 Art. 9º - As atividades da Administração Pública Municipal serão objeto de 

permanente coordenação, especialmente no que se refere à execução dos planos e 

programas da Administração. 

 

 Art. 10 - A coordenação setorial será exercida em todos os níveis da 

Administração Pública Municipal, mediante a atuação das secretarias e dos órgãos de 

assessoramento ao Prefeito, e a realização sistemática de reuniões com os 

responsáveis imediatamente subordinados. 

 

 Parágrafo único - A coordenação geral da Administração Pública Municipal 

será assegurada através de reuniões com o Chefe de Gabinete, Procurador e 

Secretários Municipais, sob a direção do Prefeito. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DO CONTROLE 

 

 Art. 11 - O controle das atividades de administração do Município deverá 

ser exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo especialmente: 

 

 I - o controle, pelos órgãos de assessoramento e secretarias, da execução 

dos programas e da observância das normas que orientam as atividades de cada 

órgão; 

 

 II - a Prefeitura do Município de Ibiraçu recorrerá, para execução de obras 

e serviços, sempre que admissível, mediante contrato de concessão, permissão ou 

convênio, a pessoas ou entidades do setor privado, de forma a alcançar melhor 

rendimento, evitando novos encargos permanentes e ampliação desnecessária do 

quadro de servidores; 



 

 III - os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, 

visando à modernização dos métodos de trabalho, com o objetivo de proporcionar 

melhor atendimento ao público, através de rápidas decisões, sempre que possível com 

execução imediata; 

 

  IV - na elaboração e execução de seus programas, a Administração 

Pública Municipal estabelecerá critérios de prioridades, segundo a essencialidade da 

obra ou serviço e o atendimento do interesse coletivo; 

 

 V - o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do 

Município, pelos órgãos próprios. 

 

 

TÍTULO II 

 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

 Art. 12 - A Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Ibiraçu é 

constituída dos seguintes Órgãos: 

 

 I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 

Gabinete do Prefeito - GP 

Procuradoria Geral - PG 

 

 II - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

Secretaria Municipal de Administração –  SEMAD 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - 

SEMPLA 

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA 

 

III - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA: 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos –  SEMOSU 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer –  

SEMTUCEL 



Secretaria Municipal de Ação Social -SEMAS 

Secretaria Municipal de Agricultura –  SEMAG 

Secretária Municipal de Meio Ambiente –  SEMUMA 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

 

IV –  ASSESSORES, CHEFIAS DE DIVISÃO E SEÇÃO. 

 

   

Parágrafo único - A representação gráfica da Estrutura Administrativa da 

Prefeitura do Município de Ibiraçu é a constante do Anexo I, de A a K, que integra a 

presente Lei. 

 

TÍTULO III 

 

DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DO GABINETE DO PREFEITO 

 

Art. 13 - O Gabinete do Prefeito é um órgão ligado diretamente ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação a assistência direta e 

imediata ao Prefeito, na sua representação civil e nas relações com autoridades em 

geral, auxiliando-o no exame e trato dos assuntos políticos e administrativos, e 

especificamente: 

 

 a) contribuir e coordenar a formulação do Plano Geral da Administração e 

de programas inerentes ao Gabinete do Prefeito; 

 

 b) garantir a prestação dos serviços municipais de acordo com as 

diretrizes de governo; 

 

 c) estabelecer diretrizes para a atuação do Gabinete do Prefeito; 

 



 d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades do Gabinete do 

Prefeito, vinculados a prazos e políticas para sua consecução; 

  

e) promover a integração com órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal, objetivando o cumprimento do Plano Geral de Administração; 

  

f) promover contatos e relações com autoridades e organizações dos 

diferentes níveis e esferas governamentais; 

 

 g) orientar e coordenar a elaboração da agenda de atividades e 

programas oficiais do Prefeito do Município; 

 

 h) realizar e controlar o registro e guarda do expediente oficial do Prefeito 

do Município, consistindo em leis, decretos, portarias, editais e ofícios, preparando o 

encaminhamento de mensagens e projetos de lei à Câmara Municipal, e observando os 

prazos para a publicação de leis; 

 

i) registrar, catalogar, classificar, atender consultas e fornecer cópias da 

legislação municipal, bem como encaminhar às Secretarias Municipais a legislação 

publicada de interesse da área; 

 

 j) organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas à manutenção 

e à conservação das instalações e equipamentos, do transporte, de zeladora e 

atendimento ao público do Gabinete do Prefeito; 

  

k) coordenar os trabalhos de assessoria legislativa, político-parlamentar e 

de relações comunitárias do Prefeito do Município; 

 

 l) controlar os requerimentos, indicações e pedidos de informação 

encaminhados pelo Legislativo Municipal, bem como os prazos legais para resposta; 

 

 m) controlar prazos de apreciação, por parte da Câmara Municipal, de 

projetos em regime de urgência e de apreciação de vetos do Prefeito do Município a 

projetos de lei e de demais obrigações do Legislativo para com o Executivo; 

 



 n) executar atividades de relação formal da Administração Pública 

Municipal com a Câmara Municipal, em conjunto com a Procuradoria Geral; 

 

 o) organizar e coordenar as atividades de cerimonial da Administração 

Pública Municipal, orientando o Prefeito do Município, o Vice-Prefeito e outras 

autoridades municipais quanto à indumentária, atitudes e procedimentos protocolares 

especiais; 

 

 p) planejar relações com públicos específicos através de congratulações, 

flores, cartões, controle e valorização de efemérides, datas, eventos regionais e 

nacionais; 

 

 q) manter contatos, relações e articulação com lideranças comunitárias, 

acompanhando as reivindicações das comunidades, objetivando a melhoria da 

prestação de serviços públicos aos órgãos competentes da Administração Pública 

Municipal; 

 

  r) promover e acompanhar, em conjunto com a Secretaria de 

Planejamento e demais órgãos, a implementação da gestão estratégica no âmbito da 

Administração Pública Municipal; 

 

  s) executar outras atividades correlatas. 

 

SEÇÃO I 

 

DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 

 

  Art. 14 –  A Junta do Serviço Militar é órgão componente do Gabinete do 

Prefeito, encarregado de efetuar as atividades de alistamento militar, tendo como 

atribuições: 

 

  a) cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, de acordo 

com as normas baixadas pela circunscrição do Serviço Militar; 

 



  b) receber, dos cartórios existentes na jurisdição de sua área, as relações 

de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária de dezoito a quarenta e cinco anos, de 

acordo com as normas em vigor; 

 

  c) efetuar o alistamento dos brasileiros residentes no Município e, 

excepcionalmente, em outros, procedendo de acordo com as normas e instruções 

existentes; 

 

  d) alertar ao alistado que, no caso de mudança de residência, deverá 

comunicar o novo endereço à Junta de destino, logo após a sua chegada; 

 

  e) organizar e manter em dia o fichário dos alistados; 

 

  f) organizar fichário separado dos cidadãos que se tornarem reservistas; 

 

  g) comunicar à Delegacia do Serviço Militar, pelo meio mais rápido, toda a 

transferência de residência de convocado, quer já tenha sido ou não submetido à 

seleção, e o resultado da mesma quando for o caso; 

 

  h) fazer a entrega dos Certificados de Alistamento Militar, dos Certificados 

de Dispensa de Incorporação e dos Certificados de Isenção, mediante recibo passado 

nos respectivos livros ou relações de fornecimento; 

 

  i) organizar os processos de arrimo, de adiamento de incorporação, de 

solicitação de Certificado de Dispensa de Incorporação e Certificado de Isenção de 

retificação de dados, de reabilitação e dos que pretendam eximir-se do Serviço Militar e 

do Serviço Alternativo, encaminhando-os à Circunscrição do Serviço Militar, através da 

Delegacia do Serviço Militar; 

 

  j) revalidar os Certificados de Alistamento Militar, de acordo com as 

normas e instruções existentes; 

 

  k) efetuar, nos Certificados de Alistamento Militar, as anotações referentes 

à situação militar do alistado; 

 

  l) determinar o pagamento da taxa militar e das multas, quando for o caso; 



 

  m) informar ao público, utilizando os meios de comunicação do Município 

e a colaboração que possa ser prestada pelos líderes da comunidade, a respeito da 

necessidade de alistamento dentro do prazo previsto, da época e local da seleção, das 

situações de insubmisso e de refratário, e das penalidades a serem aplicadas, da 

situação de arrimo, da obtenção do adiamento de incorporação, e da necessidade da 

apresentação dos reservistas e dos dispensados do Serviço Militar Inicial classificados 

em “ Situação Especial” , dos Exercícios de Apresentação da Reserva; 

 

  n) participar à Circunscrição do Serviço Militar, através da Delegacia do 

Serviço Militar, as infrações à Lei do Serviço Militar e a seu regulamento; 

 

  o) organizar e realizar as cerimônias relativas à entrega do Certificado de 

Dispensa de Incorporação para juramento à bandeira; 

 

  p) alertar aos cidadãos que tenham recebido o Certificado de Dispensa de 

Incorporação sobre a possibilidade de haver a chamada complementar; 

 

  q) organizar e executar os trabalhos de relações públicas e publicidade do 

Serviço Militar no território de seu Município; 

 

  r) cooperar na fiscalização da Lei do Serviço Militar; 

 

  s) verificar a situação militar dos cidadãos que desejarem obter passaporte 

e, caso estejam em dia com suas obrigações militares, se estão de posse do 

documento militar original e da respectiva fotocópia; 

 

  t) manter relacionamento com órgãos das Forças Armadas; 

 

  u) executar atividades correlatas. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 



 Art. 15 –  A Assessoria de Comunicação é órgão ligado diretamente ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal, que tem por finalidade o desempenho das 

atribuições referentes à divulgação dos atos e atividades do Poder Executivo Municipal. 

 

  Art.16 –  Compete à Assessoria de Comunicação as seguintes 

atribuições: 

 

a) prestar informações sobre programas e realizações da Prefeitura do 

Município de Ibiraçu; 

 

b) assessorar o Prefeito nas audiências e entrevistas concedidas à 

imprensa falada, escrita e televisionada; 

 

c) encaminhar as matérias para publicação nos órgãos de impressão; 

 

d) gravação e transcrição de palestras, reuniões e conferências de que 

participe o Prefeito; 

 

e) informar ao Prefeito, através de relatório, todas as matérias publicadas 

na imprensa local, estadual e nacional, e que se refiram ao Município, mantendo 

arquivo próprio; 

 

f) divulgação das realizações da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

g) elaborar documentário fotográfico de obras públicas e solenidades 

oficiais, para arquivo e divulgação; 

 

h) assessorar o Chefe do Poder Executivo, quando solicitado, em resposta 

à imprensa; 

 

 i) planejar, coordenar e controlar os trabalhos de cobertura jornalística e 

de publicidade da Administração Pública Municipal; 

 

j) promover a edição de instrumentos que divulguem os trabalhos da 

Prefeitura do Município de Ibiraçu para a imprensa, para a população e para os 

servidores municipais; 



 

  k) promover campanhas de divulgação dos planos e programas de 

trabalho da Administração Pública Municipal, com vistas a obter a colaboração da 

população nos empreendimentos a serem realizados; 

 

  l) promover o registro, através dos recursos disponíveis de imagem e som, 

dos eventos desenvolvidos pela Administração Pública Municipal; 

 

m) executar atividades correlatas. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA PROCURADORIA GERAL 

 

  Art. 17 - A Procuradoria Geral é um órgão ligado diretamente ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o assessoramento ao Prefeito e 

aos demais órgãos municipais nos assuntos jurídico-administrativos, tendo como 

atribuições: 

 

 a) o assessoramento ao Prefeito no estudo, interpretação e solução das 

questões jurídico-administrativas; 

 

 b) a elaboração de pareceres sobre consultas formuladas pelo Prefeito e 

pelos demais órgãos da Administração Pública Municipal; 

 

 c) a análise e redação de projetos de leis, decretos, regulamentos, 

contratos, convênios e outros documentos de natureza jurídica; 

 

 d) a defesa em juízo, ou fora dele, dos direitos e interesses do Município; 

 

 e) a execução da cobrança judicial da dívida ativa do Município; 

 

 f) a seleção de informações sobre leis e projetos legislativos federais, 

estaduais e municipais de interesse da Administração Pública Municipal; 

 

 g) executar atividades correlatas. 



 

SEÇAO I 

 

DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

 

  Art. 18 –  A Assistência Jurídica é órgão diretamente vinculado à 

Procuradoria Geral do Município, competindo-lhe a assessoria e assistência ao 

Procurador Geral nos assuntos jurídico-administrativos, tendo como atribuições: 

 

a) proceder à triagem dos assuntos a serem submetidos à apreciação do 

Procurador Geral; 

 

b) auxiliar a Procuradoria Geral no assessoramento dos diversos órgãos 

componentes da Estrutura Administrativa do Município, nos assuntos jurídicos; 

 

 

c) manter atualizada a relação das leis e demais normas municipais 

vigentes; 

 

d) receber e manifestar-se nos processos encaminhados pelo Procurador 

Geral; 

 

e) responsabilizar-se pela assistência judiciária gratuita aos necessitados, 

quando assim solicitado pela Procuradoria Geral; 

 

f) exercer outras atribuições correlatas. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 Art. 19 - A Secretaria Municipal de Administração é um órgão ligado 

diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como objetivo planejar, 

coordenar, normatizar e executar os sistemas de administração quanto à modernização 

da estrutura organizacional e os métodos de trabalho; à racionalização do uso de bens 

e equipamentos; ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; 



aquisição, guarda, distribuição e controle do material permanente e de consumo; ao 

tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; 

às comunicações administrativas, arquivo, documentação e telefonia; e, de modo a 

garantir a prestação dos serviços administrativos da Administração Pública do Município 

de Ibiraçu para a implementação das atividades-fim. 

 

  Art. 20 - Compete à Secretaria Municipal de Administração desempenhar 

as seguintes atribuições: 

 

  a) contribuir, coordenar e cumprir a formulação do plano de ação da 

Administração Pública Municipal e os programas gerais inerentes à Secretaria; 

 

 

  b) garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes 

de governo; 

 

  c) promover um processo sistemático de planejamento e normatização da 

estrutura organizacional e dos métodos de trabalho da Administração Pública do 

Município de Ibiraçu; 

 

  d) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria; 

 

  e) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, 

vinculado a prazos e políticas para a sua execução; 

 

  f) promover a integração com órgãos e entidades da administração pública 

e iniciativa privada, objetivando o cumprimento do plano geral da Administração; 

 

  g) propor políticas sobre a administração de pessoal; 

 

  h) administrar o Plano de Cargos e Salários; 

 

 i) programar e gerenciar as atividades de recrutamento, seleção, registro e 

controle funcionais, pagamento e demais atividades relativas ao pessoal da Prefeitura 

do Município de Ibiraçu; 

 



  j) organizar e coordenar programas e atividades de capacitação e 

desenvolvimento dos recursos humanos da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  k) relacionar-se com os órgãos representativos dos servidores municipais; 

 

  l) promover a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, 

licença, aposentadoria e outros fins legais e a divulgação de técnicas e métodos de 

segurança e medicina do trabalho no ambiente da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  m) elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do 

material e do patrimônio da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  n) implantar normas e procedimentos para o processamento de licitações 

destinadas a efetivar compra de materiais necessários às atividades da Prefeitura do 

Município de Ibiraçu;  

 

  o) elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimento, 

distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e 

documentos em geral que tramitam na Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  p) coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral; 

 

  q) assessorar os órgãos da Administração Pública Municipal em assuntos 

administrativos referentes a pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações 

administrativas; 

 

  r) organizar o recebimento, a classificação, a numeração, a distribuição e o 

controle da movimentação dos documentos e papéis encaminhados pelo público à 

Prefeitura do Município de Ibiraçu e daqueles que tramitam entre as diversas unidades 

desta, mediante o serviço de Protocolo Geral; 

 

  s) implementar e controlar os serviços de atendimento e informação ao 

munícipe; 

 



  t) executar o recebimento, classificação, catalogação, guarda e 

conservação de processos e documentos, através do Arquivo Geral do Município, 

promovendo a divulgação do acervo junto à comunidade; 

 

u) organizar e coordenar as atividades relativas a protocolo, comunicação, 

arquivo e documentação e reprografia; 

 

  v) executar atividades correlatas. 

Art. 21 - A Secretaria Municipal de Administração compõe-se dos 

seguintes órgãos: 

 

 I - Divisão de Recursos Humanos: 

 Seção de Administração de Pessoal; 

 Seção de Registro e Controle de Servidores; 

 

 II - Divisão de Protocolo e Expediente: 

 Seção de Arquivo e Registro de Processos Administrativos; 

 

III - Divisão de Compras e Suprimentos: 

Seção de Administração de Patrimônio; 

Seção de Almoxarifado; 

 

 IV - Divisão de Licitações e Contratos; 

 

 V - Da Divisão de Tecnologia de Informática; 

Seção de Assistência Técnica em Informática; 

 

SEÇÃO I 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Art. 22 –  A Divisão de Recursos Humanos é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Administração, tendo como objetivo planejar, coordenar e 

executar as atividades de recrutamento, seleção e treinamento; pagamento e controle 

funcional e financeiro do pessoal da Prefeitura do Município de Ibiraçu, executando para 

tanto as seguintes atribuições: 



 

 a) identificar necessidades, desenvolver recomendações de melhoria e 

elaborar planos de ação, em relação aos objetivos legais estabelecidos pela Prefeitura 

do Município de Ibiraçu; 

 

 b) acompanhar o cumprimento das ações implementadas, procedendo aos 

ajustes quando necessário; 

 

 c) coordenar as atividades relacionadas à avaliação de cargos e 

desempenho de servidores, fornecendo subsídios necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos; 

 

 d) supervisionar as atividades de assistência social aos servidores 

municipais; 

 

 e) aprovar os processos de transferência, requerimentos, memorandos, 

certidões e outros; 

 

 f) desenvolver propostas de alteração ou melhoria da política de recursos 

humanos em conjunto com a área afim; 

 

 g) elaborar planos visando à implementação de ações voltadas às políticas 

de recursos humanos em conjunto com a área afim; 

 

 h) planejar com a área afim a revisão e manutenção do Plano de Cargos e 

Salários e as atividades de controle de pessoal; 

 

 i) planejar programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

 

 j) formular as estratégias de negociações com sindicatos e associações de 

classe; 

 

 k) analisar e pesquisar as necessidades dos servidores e suas 

expectativas em relação ao seu trabalho e à Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 



 l) coordenar as atividades de cadastramento funcional dos servidores 

municipais, bem como a apuração e o controle do tempo de serviço, para os fins de 

direito; 

 

 m) coordenar as atividades de controle de pessoal, relacionadas com 

registros e folha de pagamento; 

 

 n) promover a constante atualização dos registros funcionais e financeiros 

dos servidores municipais; 

 

 o) controlar a situação do pessoal à disposição, em suspensão contratual 

e outros afastamentos; 

 

 p) aplicar, orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação de pessoal; 

 

 q) coordenar, supervisionar e orientar as atividades de recrutamento e 

seleção, através de concurso público de servidores, de acordo com as necessidades 

detectadas nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal; 

  

 r) participar da organização e elaboração de programas para concursos, 

determinar a publicação dos editais e informações, bem como dos respectivos 

resultados, providenciando a posse e o exercício dos servidores nomeados para cargos 

públicos municipais; 

 

 s) encaminhar ao Secretário Municipal de Administração, para 

homologação os resultados dos concursos; 

 

 t) aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes ao pessoal da 

Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

 u) proceder ao exame de questões relativas a direitos, vantagens, deveres 

e responsabilidades e outros aspectos do regime jurídico do pessoal, solicitando o 

parecer da Procuradoria Geral do Município nos casos em que se necessite firmar 

jurisprudência ou fazer indagações jurídicas com maior profundidade; 

 



 v) promover a inspeção médica dos servidores para efeito de admissão, 

licença, aposentadoria e outros fins legais; 

 

 w) providenciar, junto às chefias dos diversos órgãos da Prefeitura do 

Município de Ibiraçu, para que seja elaborada, anualmente, escala de férias do pessoal 

sob a sua supervisão; 

 

 x) comunicar à Divisão de Patrimônio, com a devida antecedência, as 

mudanças de chefias para efeito de conferência de carga de material; 

 

 y) executar atividades correlatas. 

 

Art. 23 - A Divisão de Recursos Humanos desempenhará suas atribuições 

com a assistência da Seção de Administração de Pessoal e da Seção de Registro e 

Controle de Servidores. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

  Art. 24 - A Seção de Administração de Pessoal é órgão ligado diretamente 

a Divisão de Recursos Humanos, tendo como objetivo coordenar e controlar as 

atividades relativas à preparação de pagamento, cadastro e movimentação, concessão 

de direitos, vantagens e certidões. 

 

  Art. 25 –  Compete a Seção de Administração de Pessoal, desempenhar 

as seguintes atribuições: 

 

  a) supervisionar e acompanhar a realização do registro funcional dos 

servidores da Prefeitura do Município de Ibiraçu, mantendo seus dados 

permanentemente atualizados; 

 

  b) supervisionar as atividades de cadastramento funcional dos servidores 

municipais, bem como a apuração e o controle do tempo de serviço, para os fins de 

aposentadorias, qüinqüênios e assiduidade; 

 



  c) supervisionar e acompanhar a composição da folha de pagamento; 

 

  d) promover o controle de férias regulamentares dos servidores e 

concessão de direitos e vantagens; 

 

  e) controlar a situação dos servidores à disposição e outros afastamentos; 

 

  f) providenciar os processos de transferência, requerimentos, 

memorandos, certidões e outros; 

 

  g) supervisionar a emissão das carteiras de identidade funcional; 

 

  h) manter coletânea de leis e decretos referentes aos servidores; 

 

 i) executar atividades correlatas. 

 

 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE DE SERVIDORES 

 

 Art. 26 –  Compete à Seção de Registro e Controle de Servidores 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) registro dos atos referentes à admissão, bem como todos aqueles que 

impliquem em alteração da vida funcional do servidor; 

 

b) controle da freqüência dos servidores; 

 

c) controle da escala de férias dos servidores dos diversos órgãos; 

 

d) manter arquivo do assentamento funcional dos servidores; 

 

e) auxiliar na preparação da folha de pagamento e outros documentos 

referentes a pessoal; 

 



f) promover o registro e controle dos benefícios concedidos aos 

servidores; 

 

g) fornecer declaração de afastamento e de salários; 

 

h) encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos em tempo hábil, 

as modificações havidas nos benefícios dos servidores, que impliquem em alteração 

salarial, para as devidas anotações; 

 

i) responsabilizar-se pela apresentação de documentos exigidos pelos 

órgãos trabalhistas e previdenciários; 

 

j) prestar informações sobre benefício e assistência dos servidores aos 

órgãos competentes; 

 

  k) efetuar o cadastramento individual dos servidores, mantendo-o 

atualizado; 

  l) lavrar os termos de posse dos servidores municipais; 

 

  m) expedir carteira de identidade funcional e crachás para os servidores; 

 

  n) executar os processos referentes à movimentação de pessoal; 

 

  o) efetuar o controle da situação dos servidores à disposição e outros 

afastamentos; 

 

  p) controlar o registro do corpo de estagiários da Prefeitura do Município 

de Ibiraçu; 

 

  q) organizar e manter atualizado, entre outros, os seguintes registros: 

servidores no exercício de funções de direção, chefia e assessoria; servidores de outras 

instituições à disposição da Administração Pública Municipal, servidores afastados ou 

desligados por qualquer motivo; classificação de pessoal por categoria funcional; 

número de cargos vagos; 

 



r) efetuar a distribuição de contra-cheques dos servidores, bem como da 

documentação gerada pela emissão da folha de pagamento às áreas competentes; 

 

  s) calcular e emitir guias de recolhimentos dos encargos sociais, conforme 

a legislação pertinente; 

 

  t) controlar e manter atualizado o cadastro de desconto em folha, em favor 

de entidades; 

 

  u) controlar e atualizar os dados da ficha financeira dos servidores; 

 

  v) manter atualizado o cadastro necessário ao controle do Imposto de 

Renda; 

 

  w) prestar informações à Secretaria da Receita Federal sobre Imposto de 

Renda retido na fonte dos servidores; 

 

  x) elaborar e encaminhar Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 

 

 y) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE 

 

 Art. 27 –  Compete à Divisão de Protocolo e Expediente desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) recebimento, classificação, registro, controle e distribuição de 

documentos encaminhados à Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

b) controle de andamento dos processos e seu encaminhamento aos 

diversos órgãos da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

c) atendimento e prestação de informações às partes interessadas; 

 



d) orientar e fiscalizar antes de protocolar os processos sujeitos ao 

recolhimento das taxas de expediente e preços públicos; 

 

e) controlar e supervisionar a execução das atividades de protocolo de 

processos e demais documentos endereçados à Prefeitura do Município de Ibiraçu, ou 

expedidos por esta, controlando, inclusive, sua movimentação interna. 

 

Parágrafo único –  A Divisão de Protocolo e Expediente se concentra no 

atendimento específico de todos os setores da Administração. 

 

 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE ARQUIVO E REGISTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 

  Art. 28 –  Compete à Seção de Arquivo e Registro de Processos 

Administrativos desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) organizar e manter o arquivo geral de processos da Prefeitura do 

Município de Ibiraçu; 

 

b) classificar, registrar e arquivar em definitivo, toda documentação que 

lhe for confiada pelos diferentes órgãos da Administração; 

 

c) execução de todos os serviços pertinentes ao arquivo de processos 

administrativos; 

 

d) proposição de normas para a melhoria do sistema de arquivo; 

 

e) manter registro dos processos administrativos; 

 

f) manter arquivo cronológico e por assunto dos atos administrativos; 

 

g) exercer atividades correlatas. 

 



SEÇÃO III 

DA DIVISÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTO 

 

 Art. 29 - A Divisão de Compras e Suprimento é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Administração, tendo como objetivo planejar e coordenar a 

execução de atividades relativas à aquisição, guarda, distribuição e controle do material 

permanente e de consumo para a Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  Art. 30 - As atividades da Divisão de Compras e Suprimento serão 

executadas através da Seção de Administração de Patrimônio e da Seção de 

Almoxarifado. 

 

  Art. 31 –  Compete à Divisão de Compras e Suprimento desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) coordenar as atividades relativas à padronização, aquisição, 

armazenamento, distribuição e controle de material permanente e de consumo para a 

Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  b) coordenar as atividades relativas às compras, zelando pelo 

cumprimento das normas legais de licitação; 

 

  c) coordenar a preparação de licitação e contratos para fornecimento de 

bens e serviços para o Município; 

 

  d) promover a padronização e a especificação de materiais, a realização 

de estudos de mercado e a programação de compras para a Prefeitura do Município de 

Ibiraçu; 

 

  e) promover a organização e a manutenção atualizada do cadastro de 

fornecedores e do catálogo de materiais de emprego mais freqüente na Prefeitura do 

Município de Ibiraçu; 

 

  f) orientar os órgãos da Administração Pública Municipal, em coordenação 

com a Secretaria de Planejamento, quanto à maneira de formular as solicitações de 



materiais e de solicitar dados e esclarecimentos nos processos de aquisição de 

materiais e equipamentos especializados; 

 

  g) estabelecer, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, 

política de armazenamento e guarda de materiais para todas as unidades da 

Administração Pública Municipal, administrando o almoxarifado central, padronizando e 

definindo mecanismos de controle e registro dos bens; 

 

  h) providenciar a elaboração dos contratos de prestação de serviços e 

fornecimento de materiais; 

 

  i) providenciar a contratação dos serviços requisitados pelos diversos 

órgãos da Administração Pública Municipal; 

 

  j) acompanhar os processos de licitação junto a fornecedores de materiais 

e de serviços; 

 

  k) prover a Divisão de Administração de Materiais das informações 

necessárias ao recebimento de material; 

 

  l) elaborar o calendário periódico de compras; 

 

  m) prestar assistência aos trabalhos da Comissão Permanente de 

Licitação; 

 

  n) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

 

 Art. 32 - A Seção de Administração de Patrimônio e Almoxarifado é órgão 

vinculado à Divisão de Compras e Suprimento, e tem como objetivo programar, 

coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à administração de 

patrimônio, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis e segurança 

patrimonial. 



 

  Art. 33 - Compete à Seção de Administração Patrimonial desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) estabelecer normas para o uso, a guarda e a conservação dos bens 

móveis e imóveis do Município; 

 

  b) providenciar a classificação, codificação e manutenção atualizada dos 

registros dos bens patrimoniais do Município; 

 

  c) controlar os bens imóveis municipais, ocupados a título de concessão, 

permissão e aforamento, mantendo o controle permanente do cumprimento de suas 

obrigações contratuais; 

 

  d) coordenar a fiscalização da permissão, concessão, resgate, 

transferência de aforamento, recebimento de foros e laudêmios, celebração de 

escrituras e registros da documentação dos bens imóveis do Município; 

 

  e) coordenar a fiscalização da observância das obrigações contratuais 

assumidas por terceiros em relação ao patrimônio da Administração Pública Municipal; 

 

  f) coordenar o cadastramento de bens imóveis edificados ou não, 

providenciando sua regulamentação junto aos Cartórios competentes e promovendo, 

em conjunto com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, sua guarda e 

seu cerceamento; 

 

  g) coordenar os serviços de manutenção predial em sua área de atuação, 

solicitando apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

 

  h) coordenar as atividades de segurança patrimonial; 

 

 i) supervisionar as atividades de conservação e manutenção dos bens e 

equipamentos de propriedade do Município, providenciando consertos e reparos, 

quando necessário; 

 



  j) promover a inspeção periódica no Palácio Municipal para averiguar a 

necessidade de conservação ou recuperação das instalações; 

 

  k) estabelecer e executar medidas de prevenção contra incêndios; 

 

  l) fazer vistorias nos prédios municipais, observando a necessidade de 

reforma e conservação, em conjunto com a área afim; 

 

  m) providenciar arquivos de plantas de situação e localização, fotos e 

outros documentos, com a finalidade de identificar os bens imóveis de propriedade do 

Município; 

 

  n) elaborar periodicamente o inventário de bens móveis e imóveis do 

Município; 

 

  o) providenciar e acompanhar a realização de leilões dos bens móveis e 

imóveis do Município; 

 

  p) manter o registro dos leilões, doações, desapropriações, cessões e 

aforamentos dos bens patrimoniais; 

 

  q) controlar a transferência e alterações ocorridas nos bens móveis; 

 

  r) controlar fisicamente os bens patrimoniais; 

 

  s) providenciar a baixa quando da alienação de bem inservível; 

 

  t) autorizar a saída de bens do edifício sede da Administração Pública 

Municipal, controlando a saída e retorno dos que são de propriedade do Município e 

orientar quanto a este procedimento aos demais órgãos da Administração; 

 

  u) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 



 

 Art. 34 –  A Seção de Almoxarifado é órgão ligado diretamente a Divisão 

de Compras e Suprimento, com incumbência do recebimento, arrumação, guarda, 

controle e conservação dos estoques e distribuições dos materiais de consumo ou 

permanentes. 

 

Art. 35 –  Compete à Seção de Almoxarifado desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) a conferência de todo material recebido, anotando-o em livro próprio de 

Registro de Entrada; 

 

b) a entrega do material solicitado, mediante requisição, controlando sua 

saída, através de livro próprio de Registro de Saída; 

 

c) informar aos órgãos próprios da Administração Pública Municipal, 

periodicamente, a respeito do estoque existente; 

 

d) manter sempre o meio ambiente interno em perfeito estado de 

conservação, asseio e arrumação; 

 

e) informar imediatamente e por escrito à Divisão de Administração de 

Patrimônio e Almoxarifado, qualquer irregularidade apurada ou suspeição de algum ato 

que possa causar prejuízos ao Município; 

 

f) exercer atividades correlatas. 

 

§ 1º - A guarda de material de fácil combustão ou que ofereça riscos de 

explosão, deverá ser feita em depósitos isolados, asseguradas todas as medidas 

preventivas de segurança e fiscalização. 

 

§ 2º - Sempre que possível será guardado em depósito separado o 

material pesado de construção civil. 

 

 

 



SEÇÃO IV 

 

DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

  Art. 36 - A Divisão de Licitações e Contratos é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Administração, e tem como objetivo providenciar o cadastro de 

fornecedores de bens e serviços, preparar os processos de compra e de licitação, 

administrar e padronizar contratos de bens e serviços e seus aditivos. 

 

  Art. 37 - Compete à Divisão de Licitações e Contratos desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) efetuar a inscrição, avaliação, habilitação, registro e divulgação dos 

fornecedores de bens e serviços; 

 

  b) manter atualizados os dados cadastrais dos fornecedores; 

 

  c) acompanhar e analisar o desempenho dos fornecedores, em conjunto 

com a área afim, registrando os fatos ocorridos nas operações comerciais; 

 

  d) receber os processos de compra de bens e serviços dispensados de 

licitação, com as despesas devidamente autorizadas pela autoridade competente; 

 

  e) prestar assistência à Comissão Permanente de Licitação; 

 

  f) preparar os processos de compra de bens e serviços, passíveis de 

licitação, com as despesas devidamente autorizadas pela autoridade competente; 

 

  g) selecionar fornecedores, consultando o respectivo cadastro; 

 

  h) redigir e emitir cartas convite; 

 

  i) preparar e publicar os editais de tomada de preços e concorrência 

pública; 

 

  j) manter contatos formais permanentes com os fornecedores cadastrados; 



  k) organizar o cadastro de fornecedores de materiais de consumo e 

permanentes e de serviços, mantendo-o atualizado; 

 

  l) providenciar a compra de materiais a partir de requisições do 

Almoxarifado Central, quando devidamente autorizada; 

 

  m) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO V 

 

DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA 

 

  Art. 38 –  A Divisão de Tecnologia de Informática é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Administração, compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) supervisionar e controlar a execução das atividades da Divisão da 

Tecnologia da Informática; 

 

b) elaborar normas relativas à custódia lógica e física dos arquivos gerais 

na área de informática, estabelecendo critérios de segurança e manuseio de arquivos; 

 

c) responsabilizar-se e orientar o desenvolvimento dos projetos e áreas de 

implantação e ampliação dos serviços de informática; 

 

d) definir com as Secretarias Municipais envolvidas, as propriedades e 

abrangência de sistema; 

 

e) desenvolver programas para atender necessidades específicas e 

momentâneas; 

f) elaborar e executar o Plano Diretor de Informática da municipalidade; 

 

g) zelar pela segurança dos dados compartilhados entre os diversos 

Órgãos da Administração Pública; 

 



h) fornecer as especificações de hardwares e softwares para correta 

aquisição ou locação; 

 

i) manter a padronização de equipamentos e programas; 

 

j) responsabilizar-se pela manutenção de equipamentos de informática; 

 

k) providenciar o registro detalhado das atividades desenvolvidas na 

Gerência, a fim de gerar dados para acompanhamento e melhoria constante dos 

serviços realizados, bem como para a elaboração de materiais Gerenciais; 

 

l) exercer atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA 

 

 Art. 39 –  A Seção de Assistência Tecnológica em Informática é órgão 

ligado diretamente a Divisão de Tecnologia de Informática, compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) elaborar normas relativas à custódia lógica e física dos arquivos gerais 

na área de informática, estabelecendo critérios de segurança e manuseio de arquivos; 

 

b) responsabilizar-se e orientar o desenvolvimento dos projetos e áreas de 

implantação e ampliação dos serviços de informática; 

 

c) definir com as Secretarias Municipais envolvidas, as propriedades e 

abrangência de sistema; 

 

d) desenvolver programas para atender necessidades específicas e 

momentâneas; 

 

e) elaborar e executar o Plano Diretor de Informática da municipalidade; 

 



f) zelar pela segurança dos dados compartilhados entre os diversos 

Órgãos da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

g) fornecer as especificações de hardwares e softwares para correta 

aquisição ou locação; 

 

h) manter a padronização de equipamentos e programas; 

 

i) responsabilizar-se pela manutenção de equipamentos de informática; 

 

j) providenciar o registro detalhado das atividades desenvolvidas na 

Gerência, a fim de gerar dados para acompanhamento e melhoria constante dos 

serviços realizados, bem como para a elaboração de materiais Gerenciais; 

 

k) exercer atividades correlatas.  

 

CAPÍTULO V 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 

Art. 40 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico é órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo 

como âmbito de ação o planejamento e coordenação das ações municipais e compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) assessoramento ao Prefeito quanto ao planejamento, coordenação e 

consolidação do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos 

Anuais, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Prefeito e com os elementos 

fornecidos pelos diversos órgãos da Administração Pública Municipal, e em 

conformidade com o disposto no art. 165 da Constituição Federal; 

 

 b) execução de missões técnicas de confiança, no acompanhamento do 

processo das atividades gerais da Administração Pública Municipal; 

 



 c) elaboração, avaliação, controle e acompanhamento da execução do 

orçamento; 

 

 d) promoção e o aperfeiçoamento dos métodos e programas de 

acompanhamento e controle da execução orçamentária; 

 

 e) controle da execução física dos planos municipais, bem como a 

avaliação de seus resultados; 

 

 f) promoção de estudos e projetos, visando a identificação, localização e 

captação de recursos financeiros para o Município; 

 

 g) elaboração de projetos, estudos e pesquisas necessárias ao 

desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 

 

 h) proposição de medidas de modernização administrativa nos órgãos da 

Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

 i) promoção de programas de desenvolvimento de recursos humanos; 

 

 j) avaliação permanente do desempenho da máquina administrativa; 

 

 k) elaboração de estudos e projetos econômicos, inclusive os que visem a 

localização de empreendimentos industriais; 

 

 l) análise da capacidade do Município para processar recursos 

especializados para a consecução de programas e projetos; 

 

 m) implantação de sistemas para conhecimento dos custos operacionais 

das atividades desenvolvidas pelos órgãos da Administração Pública Municipal, e o 

controle ao desperdício em todas as suas formas; 

 

 n) planejar, acompanhar e analisar as ações da Administração Municipal a 

nível estratégico e coordenar o Programa Municipal de Qualidade e Produtividade no 

âmbito da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 



 o) viabilizar o processo de planejamento estratégico, garantindo a 

integração das atividades das diversas áreas da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  p) articular internamente discussões estratégicas que formulem as 

políticas e os projetos prioritários de governo; 

 

  q) desenvolver ações que estimulem a adoção da filosofia e técnicas da 

qualidade em todos os níveis; 

 

  r) executar atividades correlatas. 

 

Art. 41 –  A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico compõe-se dos seguintes órgãos: 

 

I - Divisão de Desenvolvimento Econômico: 

Seção de Captação de Empreendimento. 

 

 II - Divisão de Planejamento: 

Seção de Controle e Acompanhamento de Convênio; 

 Seção de Análise de Projeto. 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 Art. 42 –  A Divisão de Desenvolvimento Econômico é órgão ligado 

diretamente à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e 

compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) elaborar estudos indispensáveis à estimativa da receita municipal e 

fixação da despesa; 

 

b) estudo e elaboração dos planos econômico-financeiros de duração 

plurianual; 

 

c) estudo e elaboração do orçamento programa do Município; 



 

d) estudos e projetos de viabilidade financeira; 

 

e) coleta e sistematização dos elementos necessários à análise dos 

custos administrativos; 

 

f) controle de execução orçamentária, em conjunto com a Secretaria da 

Fazenda, através de todas as suas fases; 

 

g) realizar, em colaboração com as secretarias municipais diretamente 

envolvidas, os programas de aplicação dos Fundos e outros, e bem assim as 

respectivas prestações de contas para encaminhamento aos órgãos próprios; 

 

h) elaboração de normas reguladoras das atividades de planejamento 

econômico-financeiro da Administração Pública Municipal; 

 

i) coletar e sistematizar os dados estatísticos referentes às atividades 

desenvolvidas pelos diferentes órgãos da Administração Pública Municipal; 

 

j) elaboração de estudos estatísticos para determinação de índices 

comparativos, relativamente À questão técnica e econômico-financeira, ligadas à 

administração e a eficiência dos serviços municipais; 

 

k) elaborar relatório anual de atividades da Administração Pública 

Municipal; 

 

l) promoção de estudos e projetos visando a identificação, localização e 

captação de recursos financeiros para o município; 

 

m) elaboração de projetos, estudos e pesquisas necessárias ao 

desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 

 

n) elaboração de estudos e projetos econômicos inclusive os que visem a 

localização de empreendimentos industriais; 

 



o) análise da capacidade do município para processar recursos 

especializados para a consecução de programas e projetos; 

 

p) divulgar atividades relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável no 

âmbito de Desenvolvimento Econômico nos municípios vizinhos e regiões; 

q) exercer atividades correlatas. 

 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE CAPTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

 

  Art. 43 –  A Seção de Captação de Empreendimento é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Desenvolvimento Econômico e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) análise e elaboração de projetos, estudos e pesquisas necessárias ao 

desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 

 

b) captação de recursos e parcerias, elaborando estudos e projetos 

econômicos de viabilidade; 

 

c) buscar e criar mecanismos para empreendimentos industriais, que 

visem o crescimento econômico do município; 

 

d) elaboração, avaliação, controle e acompanhamento da execução do 

orçamento; 

 

e) análise de capacidade do município para processar recursos 

especializados para a execução de programas e projetos; 

 

f) criar mecanismos para o crescimento econômico do município; 

 

g) viabilizar estudo técnico para a expansão de empreendimentos no 

município; 

 



h) buscar parcerias e viabilidade financeira de empreendimento para o 

município; 

 

i) difundir o espírito de empreendedorismo nos munícipes, incentivando em 

seus empreendimentos; 

 

j) organização e atualização do cadastro de empreendimentos, visando 

criar um sistema de informação de empreendimentos; 

 

k) elaborar plano de trabalho dos projetos; 

 

l) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 

 

Art. 44 –  A Divisão de Planejamento é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) execução de missões técnicas de confiança, no acompanhamento do 

processo das atividades gerais da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

b) promoção de planejamento, estudos e projetos, visando a identificação, 

localização para o empreendimento; 

 

c) planejar viabilidades para o desenvolvimento sustentável do município; 

 

d) planejar, acompanhar e analisar as ações de âmbito econômico, 

desenvolvendo sua sustentabilidade; 

 

e) planejar, criar e acompanhar projetos voltados à economia formal e 

informal, buscando linhas de créditos; 

 



f) planejar e apoiar as cooperativas de modo em que elas se unam, 

buscando incentivos para geração de renda; 

 

g) acompanhar a aplicação dos recursos provenientes de convênios e ou 

ajustes celebrados pelo Município com outras entidades públicas ou privadas; 

 

h) planejar campanhas e projetos de incentivo para o desenvolvimento 

sustentável do Município; 

 

i) planejar e implantar a criação de banco de dados sócio econômico do 

Município; 

j) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO 

 

  Art. 45 –  A Seção de Controle e Acompanhamento de Convênio é órgão 

ligado diretamente à Divisão de Planejamento, tendo como objetivo controlar e efetuar a 

prestação de contas de recursos, convênios e outros instrumentos. 

 

  Art. 46 –  A Seção de Controle e Acompanhamento de Convênio compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) efetuar a tomada de contas dos depositários financeiros do Poder 

Público Municipal; 

 

  b) efetuar o controle de prestação de contas de entidades beneficiadas 

com o apoio financeiro da Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  c) efetuar a tomada de contas dos responsáveis pela guarda de bens 

públicos municipais, promovendo a devida contabilização dos almoxarifados; 

 

  d) efetuar o controle financeiro de todos os convênios da Prefeitura do 

Município de Ibiraçu; 

 



  e) controlar a liberação de adiantamentos e diárias; 

 

  f) controlar os adiantamentos fornecidos, efetuando sua devida 

contabilização; 

 

  g) acompanhar a aplicação dos recursos provenientes de convênios e/ou 

ajustes celebrados pelo Município com outras entidades públicas ou privadas; 

 

  h) manter o Secretário Municipal da Fazenda informado de todos os 

detalhes da execução dos convênios, ajustes e/ou contratos decorrentes de recursos 

externos; 

 

i) encaminhar toda a documentação da municipalidade necessária para 

convênios municipais, estaduais e federais; 

 

  j) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO 

 

Art. 47 –  À Seção de Análise de Projeto é órgão ligado diretamente à 

Divisão de Planejamento e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) analisar e aprovar, dentro das normas legais vigentes, plantas e 

projetos para construção de obras particulares e projetos de loteamentos; 

 

b) notificar a parte interessada a respeito de inobservância de preceito 

legal e técnica da elaboração das plantas submetidas para análise e aprovação; 

 

c) formular as exigências técnicas legais para elaboração de projetos para 

obras particulares e loteamentos; 

 

d) colaborar com os outros órgãos da Prefeitura do Município de Ibiraçu, 

no estudo e na fixação do gabarito de construção, para as diferentes zonas do 

Município; 



 

e) colaborar com os outros órgãos da Prefeitura do Município de Ibiraçu, 

preparando os dados necessários para licitação de obras e serviços de engenharia; 

 

f) elaborar anteprojetos e projetos de obras municipais, de comum acordo 

com o programa pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico e pelas demais secretarias; 

 

g) solicitar levantamentos planialtimétricos e/ou arquitetônico de obras 

municipais e de imóveis a serem reformados ou construídos; 

 

h) manter em arquivo atualizado as plantas, os projetos de obras públicas 

e os levantamentos topográficos; 

 

i) manter em arquivo atualizado os projetos de obras particulares 

aprovados; 

 

j) orientar, analisar e efetuar mudanças nas especificações de materiais, 

detalhes e técnicas construtivas, de acordo com o surgimento de novas tecnologias e 

solicitações administrativas; 

 

k) elaborar e desenvolver estudos para a fabricação de artefatos de 

concreto, próprios para a construção de casas populares, visando atender às 

necessidades do Programa Habitacional do Município; 

 

l) executar desenhos diversos para o Município; 

 

m) exercer atividades correlatas. 

 

CAPITULO VI 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 

 Art. 48 - A Secretaria Municipal da Fazenda é um órgão ligado diretamente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a 

coordenação, a execução e o controle das atividades financeiras da Administração 



Pública Municipal, bem como os serviços atinentes às políticas municipais tributárias e 

econômico-financeiras, promovendo registros contábeis referentes à execução 

financeira e à fiscalização tributária, viabilizando a execução de políticas na área de 

desenvolvimento econômico. 

 

Art. 49 - Compete à Secretaria Municipal da Fazenda desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) coordenar e contribuir na formulação do plano de ação do Governo 

Municipal e de programas gerais inerentes à Secretaria; 

 

  b) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, 

vinculado a prazos e políticas para a sua consecução; 

 

  c) promover contatos e relações com autoridades e organizações dos 

diferentes níveis governamentais; 

 

  d) elaborar, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e demais 

órgãos da Administração, as propostas do orçamento anual e plurianual de 

investimentos; 

 

  e) promover a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, das Diretrizes 

Orçamentárias, do Plano Plurianual de Aplicação, a execução orçamentária e o 

acompanhamento financeiro; 

 

  f) propor políticas nas áreas tributária e financeira de competência do 

Município; 

 

  g) promover a arrecadação dos tributos e rendas municipais, cumprindo e 

fiscalizando o cumprimento de leis, decretos, portarias, normas e regulamentos 

disciplinares da matéria tributária; 

 

  h) administrar a dívida ativa do Município; 

 

  i) promover o pagamento dos compromissos da Prefeitura do Município de 

Ibiraçu; 



 

  j) promover o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições de 

melhoria do Município; 

 

  k) assegurar a arrecadação, diretamente ou por delegação, das rendas 

patrimoniais, industriais e diversas do Município; 

 

  l) estabelecer e acompanhar padrões de qualidade na execução de 

atividades; 

 

  m) autorizar a movimentação de pessoal no âmbito da Secretaria; 

 

  n) programar, organizar, controlar e executar todas as atividades voltadas 

para a captação de recursos a serem aplicados no Município de Ibiraçu, seja através de 

contratos, convênios ou instrumentos assemelhados, observando a viabilidade técnica e 

financeira dos empreendimentos; 

 

  o) elaborar e manter atualizada a base cadastral em meio digital, a partir 

das informações apresentadas em processos administrativos e/ou levantadas por 

órgãos competentes ou por convênios com instituições afins, executar os serviços de 

cadastramento, recadastramento e revisão fiscal dos imóveis existentes no Município; 

 

  p) elaborar, em época determinada em Lei, o balanço geral da 

Municipalidade, consolidando com os balanços das autarquias e fundações; 

 

q) exercer atividades correlatas. 

 

Art. 50 - A Secretaria Municipal da Fazenda compõe-se dos seguintes 

órgãos: 

 

 I –  Tesouraria 

     Divisão de Escrituração e Controle de Contas: 

Seção de Escrituração Financeira; 

Seção de Pagamento e Controle de Contas; 

 

II - Divisão de Contabilidade: 



Seção de Contabilidade e Informações; 

Seção de Apoio e Formalização; 

 

 III - Divisão de Execução Orçamentária; 

 

IV - Divisão de Tributação: 

 Seção de Tributos e Expediente; 

 Seção de Dívida Ativa; 

 Seção de Fiscalização de Renda; 

 

 

 

 

SEÇÃO I 

 

DA TESOURARIA 

 

  Art. 51 - A Tesouraria é órgão ligado diretamente à Secretaria Municipal 

da Fazenda, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) o recebimento da receita proveniente de tributos ou a qualquer título; 

 

  b) a execução de pagamento das despesas previamente processadas e 

autorizadas; 

 

 c) o recebimento, guarda e conservação de valores e títulos da 

Administração Pública Municipal, devolvendo-os quando devidamente autorizados; 

 

 d) a emissão de cheques e a requisição de talonários, assinados 

conjuntamente pelo Secretário da Fazenda e o Prefeito; 

 

 e) o controle, rigorosamente em dia, dos saldos das contas em 

estabelecimentos de créditos, movimentados pela Administração Pública Municipal ; 

 

 f) a escrituração do livro caixa; 

 



 g) a elaboração do boletim de movimento financeiro diário, encaminhando-

o ao Secretário Municipal da Fazenda; 

 

 h) o fornecimento de suprimento ou dinheiro a outros órgãos da 

Administração Municipal, desde que devidamente processado e autorizado pelo 

Prefeito; 

 

 i) atender todo e qualquer tipo de auditoria relativa ao movimento de 

recursos circulado pela tesouraria; 

 

j) emitir documentos comprobatórios para efetivação de pagamentos; 

 

k) emitir documentos comprobatórios da entrada de receita; 

 

l) processar, emitir, conferir e assinar ordens de pagamento; 

 

m) conferir a prestação de contas de suprimentos de fundos concedidos 

aos órgãos da administração municipal; 

 

n) manter a guarda e zelar pelos documentos inerentes aos registros do 

livro caixa e das receitas; 

 

o) executar atividades correlatas. 

 

 

 

 

 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS 

 

Art. 52 –  A Divisão de Escrituração e Controle de Contas é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal da Fazenda e Tesouraria, e compete desempenhar 

as seguintes atribuições: 



 

a) recebimento da Receita proveniente de tributos ou qualquer título; 

 

b) recebimento, guarda e conservação de valores e títulos da 

Administração Pública Municipal, devolvendo-os quando devidamente autorizados; 

 

c) escrituração do Livro Caixa; 

 

d) elaboração do boletim de movimento financeiro diário, encaminhando 

ao Secretário Municipal da Fazenda; 

 

e) controle diário de Receitas e Despesas; 

 

f) arquivamento geral; 

 

g) elaboração de tabelas e gráficos; 

 

h) emissão de ofícios e relatórios para cada setor quando necessário; 

 

i) controle de prestação de contas; 

 

j) pagamento de pessoal e suas retenções; 

 

l) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

SEÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FINANCEIRA 

 

Art. 53 –  A Seção de Escrituração Financeira é órgão ligado diretamente 

a Divisão de Escrituração e Controle de Contas, e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) recebimento da Receita proveniente de tributos ou qualquer título; 

 

 



b) o recebimento, guarda e conservação de valores e títulos da 

Administração Pública, devolvendo-os quando devidamente autorizados; 

 

c) escrituração do Livro Caixa; 

 

d) elaboração do boletim de movimento financeiro diário, encaminhando 

ao Secretário Municipal da Fazenda; 

 

 

e) controle diário de Receitas e Despesas; 

 

f) arquivamento geral; 

 

g) elaboração de tabelas e gráficos; 

 

h) emissão de ofícios e relatórios para cada setor quando necessário; 

 

i) controle de prestação de contas; 

 

j) pagamento de pessoal e suas retenções; 

 

l) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO III 

 

SEÇÃO DE PAGAMENTO E CONTROLE DE CONTAS 

 

Art. 54 –  A Seção de Pagamento e Controle de Contas é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Escrituração e Controle de Contas, e compete desempenhar 

as seguintes atribuições: 

 

a) a execução de pagamentos de despesas previamente processadas e 

autorizadas; 

 

b) a emissão de cheques e a requisição de talonários assinados 

conjuntamente pelo Secretário da Fazenda, Educação, Saúde e o Prefeito do Município; 



 

c) o controle rigorosamente em dia, de saldos das Contas em 

estabelecimentos de créditos, movimentados pela Administração Pública; 

 

d) aplicação de recursos; 

 

e) previsão junto aos fornecedores sobre data de pagamento; 

 

f) execução de repasses para as Secretarias de Saúde e Educação; 

 

g) movimentação bancária geral; 

 

h) pagamento de pessoal em geral; 

 

i) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

 

  Art. 55 –  A Divisão de Contabilidade é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal da Fazenda, encarregado de verificar, preparar e escriturar 

documentos sujeitos a lançamentos contábeis, controlando receita e despesa, bem 

como registrar contas. 

 

  Art. 56 –  Compete à Divisão de Contabilidade desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

  a) proceder aos lançamentos contábeis das despesas e receitas do 

Município; 

 

  b) providenciar a escrituração de todos os atos pertinentes à gestão do 

patrimônio municipal, bem como de outros documentos sujeitos à escrituração contábil; 

 

  c) providenciar a escrituração de operações relativas a direitos e 

obrigações decorrentes de contratos, convênios ou outros termos firmados; 



 

  d) providenciar a escrituração das liberações e prestações de contas de 

adiantamentos, sob responsabilidade dos servidores, mediante parecer favorável do 

órgão competente; 

 

  e) realizar o encerramento do exercício, demonstrando as variações 

ocorridas na situação patrimonial; 

 

  f) comunicar ao Secretário Municipal da Fazenda a existência de 

quaisquer diferenças nas prestações de contas quando não tenham sido imediatamente 

cobertas, sob pena de responder solidariamente com o responsável pelas omissões; 

 

  g) conferir, mensalmente, os balancetes orçamentários e financeiros do 

Município; 

 

  h) elaborar, diariamente, as planilhas de receita, despesa e lançamentos 

contábeis; 

 

  i) contabilizar as depreciações ou reavaliações dos bens patrimoniais; 

 

  j) registrar e controlar a dívida pública; 

 

  k) conferir, mensalmente, o balancete patrimonial; 

 

  l) elaborar, mensalmente, demonstrativos referentes às despesas 

empenhadas; 

 

  m) acompanhar a movimentação de dotações orçamentárias, assim como 

de fundos especiais; 

 

  n) conferir a classificação das despesas orçamentárias previamente ao 

seu empenho; 

 

  o) controlar o empenho prévio da despesa e a anulação de empenhos, 

verificando a correta utilização das dotações orçamentárias e dos créditos abertos; 

 



  p) assinar notas de empenho e de anulação de empenho, na forma 

prevista em lei; 

 

  q) promover o enquadramento e suplementação de dotações; 

 

  r) emitir relatórios periódicos de controle da execução orçamentária de 

forma detalhada; 

 

  s) efetuar lançamentos dos decretos de suplementação e anulação das 

dotações orçamentárias; 

 

  t) realizar o fechamento das planilhas de lançamento e emitir relatórios em 

geral para conferência; 

 

u) elaborar a escrituração de operações contábeis; 

 

v) elaborar demonstrativos de bens, coisas, direitos e obrigações da 

municipalidade; 

 

w) elaborar planos de contas orçamentárias e outros relatórios financeiros; 

 

x) examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e 

financeira, classificando a despesa em elemento próprio; 

 

y) elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade 

orçamentária; 

 

z) propor normas internas contábeis; 

 

aa) organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua 

versão final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei 

Complementar 101/2000; 

 

bb) acompanhar e fiscalizar execução orçamentária, financeira e 

patrimonial mensalmente; 

 



cc) elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, demonstrativos 

e relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; 

 

dd) elaborar e acompanhar a divulgação na forma da Lei dos relatórios 

resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 

101/2000; 

 

ee) preparar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para 

realização de audiência pública, conforme definido na mesma Lei; 

 

ff) acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites 

estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000; 

 

gg) assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, 

contabilidade e execução orçamentária; 

 

hh) orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; 

 

ii) dar pareceres em assuntos de sua especialidade; 

 

jj) executar serviço de auditoria interna; 

 

kk) exercer atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

SEÇÃO DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES 

 

Art. 57 –  A Seção de Contabilidade e Informações é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Contabilidade, e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) efetuar o registro das dotações consignadas no orçamento, bem como 

dos créditos abertos; 

 

b) efetuar a análise e liberação dos processos destinados a pagamento; 



 

c) acompanhar a implantação do sistema de administração financeira; 

 

d) controlar as atividades referentes aos fluxos de recursos financeiros, 

orçamentários e extra-orçamentários, administrando especialmente os pagamentos a 

fornecedores e contratos de financiamento com terceiros; 

 

e) efetuar as atividades de classificação, registro, controle e análise dos 

atos e fatos de natureza financeira, de origem orçamentária ou extraordinária, com 

repercussões sobre o patrimônio do Município, de pagamento e recebimento, da guarda 

de valores imobiliários e do controle do caixa municipal; 

 

f) acompanhar a análise da prestação de contas de recursos envolvidos 

em adiantamentos, diárias e convênios; 

 

g) elaborar a escrituração de operações contábeis; 

 

h) elaborar demonstrativos de bens, coisas, direitos e obrigações da 

municipalidade; 

 

i) elaborar planos de contas orçamentárias e outros relatórios financeiros; 

 

j) examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e 

financeira, classificando a despesa em elemento próprio; 

 

k) elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por unidade 

orçamentária; 

 

l) propor normas internas contábeis; 

 

m) organizar dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua 

versão final a cada ano contendo todos os relatórios e anexos exigidos pela Lei 

Complementar 101/2000; 

 

n) acompanhar e fiscalizar execução orçamentária, financeira e patrimonial 

mensalmente; 



 

o) elaborar o Balanço Geral anual com todos os anexos, demonstrativos e 

relatórios gerenciais exigidos pela Legislação em vigor; 

 

p) elaborar e acompanhar a divulgação na forma da Lei dos relatórios 

resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal, exigidos pela Lei Complementar 

101/2000; 

 

q) preparar os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000, para 

realização de audiência pública, conforme definido na mesma Lei; 

 

r) acompanhar o cumprimento por parte do município dos diversos limites 

estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000; 

 

s) assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, 

contabilidade e execução orçamentária; 

 

t) orientar tecnicamente os auxiliares nos assuntos contábeis; 

 

u) dar pareceres em assuntos de sua especialidade; 

 

v) executar serviço de auditoria interna; 

 

w) exercer atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

SEÇÃO DE APOIO E FORMALIZAÇÃO 

 

Art. 58 –  A Seção de Apoio e Formalização é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Contabilidade, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) realizar a manutenção dos registros, documentos, arquivos dos fundos 

diversos e convênios celebrados; 

 



b) manter em perfeita ordem os processos de pagamento, encaminhando-

os para o arquivo geral, após fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado 

e/ou da União; 

 

c) informar despachos de dotações orçamentárias em processos de 

licitação e compras; 

 

d) emissão de notas de empenho e liquidação; 

 

e) classificação das fichas e dos documentos da Prefeitura do Município 

de Ibiraçu; 

 

f) montagem de processos de pagamento; 

 

g) exercer atividades correlatas. 

 

SEÇÃO III 

 

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

  Art. 59 –  A Divisão de Execução Orçamentária é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal da Fazenda, e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) elaborar, mensalmente, demonstrativos referentes às despesas 

empenhadas; 

 

  b) acompanhar a movimentação de dotações orçamentária, assim como 

de fundos especiais; 

 

  c) conferir a classificação das despesas orçamentárias previamente ao 

seu empenho; 

 

  d) controlar o empenho prévio da despesa e a anulação de empenhos, 

verificando a correta utilização das dotações orçamentárias e dos créditos abertos; 

 



  e) emitir notas de empenho e de anulação de empenho, na forma prevista 

em lei; 

 

  f) promover o enquadramento e suplementação de dotações; 

 

  g) emitir relatórios periódicos de controle da execução orçamentária de 

forma detalhada; 

 

  h) efetuar lançamentos dos decretos de suplementação e anulação das 

dotações orçamentárias; 

 

  i) realizar o fechamento das planilhas de lançamento e emitir relatórios em 

geral para conferência; 

 

  j) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO IV 

 

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 

 

Art. 60 –  A Divisão de Tributação é órgão ligado diretamente a Secretaria 

Municipal da Fazenda, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

   

  a) cadastrar empresas devidamente estabilizadas e considerando o 

parecer emitido pela Seção de Fiscalização de Rendas; 

 

  b) manter e organizar cadastro dos contribuintes do município; 

 

  c) esclarecer dúvidas dos contribuintes quanto ao cumprimento de suas 

obrigações fiscais; 

 

  d) atender a requerimentos, desde que o solicitante esteja devidamente 

em dia com suas obrigações tributárias; 

 

  e) analisar e tomar as providências necessárias desde que sejam 

protocolados os casos de reclamações quanto aos lançamentos efetuados; 



 

  f) emitir Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 

  g) fazer o controle do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; 

 

h) fazer o controle do Imposto Predial Territorial Urbano; 

 

i) emitir as taxas para o recolhimento, após da homologação, do Imposto 

de Transmissão Inter Vivos; 

 

j) emitir as taxas referentes à Receita de cemitério; 

 

k) fazer o controle da Confecção de Blocos de Notas Fiscais; 

 

l) conceder Revalidação de Blocos de Notas Fiscais, mediante 

requerimento e desde que o requerente esteja de forma regular neste município; 

 

m) orientar ao produtor rural na obtenção da Inscrição Estadual de sua 

propriedade –  recolhimento de documentos, preenchimento da FACA/FAZ, emissão do 

requerimento, emissão de DUA/Taxas e posterior protocolo e acompanhamento na ARE 

até a liberação do número de inscrição; 

 

n) providenciar confecção de Blocos de Notas Fiscais –  preenchimento de 

AIDF, recolhimento de documentos, protocolização e acompanhamento na ARE, 

entrada da AIDF; 

 

o) orientar sobre o Cadastro e Baixa de Inscrição no Estado –  entrada e 

acompanhamento junto à ARE; 

 

p) emitir DUA conforme a necessidade dos produtores para pagamento de 

taxas e multas; 

 

q) emitir DIEF para pequenos Produtores Rurais –  quando obrigados; 

 

r) visar os Blocos de Notas Fiscais de Produtor apresentados pelos 

produtores rurais; 



 

s) visitar as propriedades rurais, quando necessário, para conscientização 

e orientação tributária do produtor, assim como acompanhamento da produção para 

conferência com os produtos guiados em Nota Fiscal, visando uma melhor apuração do 

IPM; 

 

t) orientação para emissão de notas fiscais para o produtor rural; 

 

u) divulgação da consciência tributária no município, inclusive atuando 

conjuntamente a outras secretarias municipais, como a Educação Tributária nas 

escolas, projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação; 

 

v) manter o cadastro de Produtor rural atualizado, vinculado a SEFAZ, 

para otimização do trabalho da ARE junto ao NAC; 

 

w) atualização profissional constante dos agentes do NAC junto aos 

cursos e capacitações fornecidos pela SEFAZ em procedimentos tributários e fiscais; 

 

x) aplicação da legislação tributária municipal e demais legislações 

complementares; 

 

y) propor fixação das tarifas e tributos municipais; 

 

z) aplicação do disposto no Código Tributário Municipal e demais 

legislações complementares; 

 

aa) organização e manutenção do Cadastro de Contribuintes do 

Município; 

 

bb) proposição para fixação das tarifas e tributos municipais e suas 

alterações sempre que possível; 

 

cc) elaboração dos cálculos devidos e o lançamento, em fichas próprias, 

de todos os impostos, taxas e contribuições de melhoria, promovendo as baixas assim 

que forem liquidados os débitos correspondentes; 

 



dd) execução de providencias necessárias à emissão de Alvarás de 

Licença para funcionamento do comércio, da indústria e das atividades profissionais 

liberais, enviando-os ao Secretário Municipal da Fazenda para autorização; 

 

ee) preparação e o fornecimento de Certidões Negativas; 

 

ff) emissão e a entrega de carnês de cobrança de tributos, obedecidos os 

prazos estabelecidos no calendário fiscal; 

 

gg) inscrição em Dívida Ativa dos Contribuintes em débito com a 

Prefeitura; 

hh) execução da cobrança amigável da Dívida Ativa; 

 

ii) envio de processos à Procuradoria Jurídica, objetivando a cobrança 

judicial da Dívida Ativa; 

 

jj) elaboração mensal do demonstrativo da arrecadação da Dívida para 

efeito de baixa do Ativo Financeiro; 

 

kk) análise e tomada de providência necessária em todos os casos de 

reclamações quanto aos lançamentos efetuados; 

 

ll) elaboração, na forma da legislação em vigor, de cálculos no valor venal 

dos imóveis, com o lançamento dos tributos devidos; 

 

mm) orientação, em épocas próprias, da inscrição e renovação de 

inscrição dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

promovendo a organização do respectivo Cadastro Fiscal; 

 

nn) executar atividades correlatas. 

  

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE TRIBUTOS E EXPEDIENTE 

 



Art. 61 –  A Seção de Tributos e Expediente é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Tributação, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) cadastrar empresas devidamente estabilizadas, considerando o parecer 

emitido pela Seção de Fiscalização de Rendas; 

 

  b) manter um cadastro dos contribuintes; 

 

  c) esclarecer dúvidas dos contribuintes; 

 

d) atender a requerimentos, desde que o solicitante esteja devidamente 

em dia com suas obrigações tributárias; 

 

e) analisar e tomar as providências necessárias desde que sejam 

protocolados os casos de reclamações quanto aos lançamentos efetuados; 

 

  f) emitir Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 

  g) fazer o controle do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; 

 

h) fazer o controle do Imposto Predial Territorial Urbano; 

 

i) emitir as taxas para o recolhimento, após a homologação, do Imposto de 

Transmissão Inter Vivos; 

 

j) emitir as taxas referentes à Receita de cemitério; 

 

k) fazer o controle da Confecção de Blocos de Notas Fiscais de Serviços; 

 

l) conceder Revalidação de Blocos de Notas Fiscais, mediante 

requerimento e desde que o requerente esteja de forma regular neste município; 

 

m) orientar ao produtor rural na obtenção da Inscrição Estadual de sua 

propriedade –  recolhimento de documentos, preenchimento da FACA/FAZ, emissão do 

requerimento, emissão de DUA/Taxas e posterior protocolo e acompanhamento na ARE 

até a liberação do número de inscrição; 



 

n) orientar sobre a confecção de Blocos de Notas Fiscais –  

preenchimento de AIDF, recolhimento de documentos, protocolização e 

acompanhamento na ARE, entrada da AIDF; 

 

o) orientar sobre o Cadastro e Baixa de Inscrição Estadual –  entrada e 

acompanhamento junto à ARE; 

 

p) emitir DUA conforme a necessidade dos produtores para pagamento de 

taxas e multas; 

 

q) emitir DIEF para pequenos Produtores Rurais –  quando obrigado; 

 

r) proceder à verificação dos Blocos de Notas Fiscais apresentados pelos 

produtores rurais; 

 

s) visitar as propriedades rurais, quando necessário, para conscientização 

e orientação tributária do produtor, assim como acompanhamento da produção para 

conferência com os produtos guiados em Nota Fiscal, visando uma melhor apuração do 

IPM; 

 

t) orientação de preenchimento de Notas Fiscais para o produtor; 

 

u) divulgação da consciência tributária no município, inclusive atuando 

conjuntamente a outras secretarias municipais, como a Educação Tributária nas 

escolas, projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação; 

 

v) manter o cadastro de Produtor rural atualizado, vinculado à SEFAZ, 

para otimização do trabalho da ARE junto ao NAC; 

 

x) atualização profissional constante dos agentes do NAC junto aos cursos 

e capacitações fornecidos pela SEFAZ em procedimentos tributários e fiscais; 

 

y) executar atividades correlatas. 

 



SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 62 –  A Seção de Dívida Ativa é órgão ligado diretamente a Divisão 

de Tributação, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) realizar parcelamento dos impostos, de IPTU e de ISSQN, desde que 

constem em atraso e que os interessados mostrem-se capaz de realizá-lo; 

 

b) manter o cadastro dos contribuintes que se encontrem com 

parcelamento de tributos; 

 

c) inscrição em Dívida Ativa dos contribuintes em débito com a Prefeitura, 

nas épocas próprias definidas em lei, ou, quando autorizado; 

 

d) execução da cobrança amigável da Dívida Ativa; 

 

e) expedir ofícios, notificações e certidões de dívida ativa, quando o 

requerente não cumprir com as obrigações dispostas em lei; 

 

f) encaminhar processos de parcelamento que estejam em atraso com a 

Municipalidade à Assessoria Jurídica, objetivando a cobrança judicial da Dívida Ativa; 

 

g) acompanhamento mensal do demonstrativo de arrecadação da Dívida 

para efeito de baixa do Ativo Financeiro; 

 

h) retornar o crédito tributário mediante o atraso de 03 (três) parcelas 

consecutivas, conforme o Código Tributário Municipal; 

 

i) executar atividades correlatas.      

    

SUBSEÇÃO III 

 

DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDA 

 



Art. 63 –  A Seção de Fiscalização de Renda é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Tributação, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) realizar vistorias em locais onde requerido alvará de licença para 

instalação de empresa; 

 

b) emitir parecer em processos de abertura de empresas; 

 

c) fiscalização, em cumprimento ao Código Tributário Municipal; 

 

d) emissão de notificação, intimação e auto de infração nos casos 

previstos em lei; 

 

e) fazer o controle fiscal do comércio, das indústrias e dos prestadores de 

serviços estabelecidos no âmbito do município; 

 

f) promover a abertura e o encerramento dos livros fiscais de controle do 

ISSQN; 

 

g) fiscalização periódica dos estabelecimentos instalados no Município de 

Ibiraçu; 

 

h) promoção e fiscalização do comércio ambulante e de divertimentos 

públicos em geral; 

 

i) fiscalização do funcionamento do comércio dos gêneros alimentícios, de 

bebidas, nos estabelecimentos do Município; 

 

j) executar atividades correlatas.      

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 



  Art. 64 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é um órgão 

ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação 

o planejamento, coordenação, execução e controle das atividades relativas a 

construção, conservação, fiscalização de obras e posturas, carpintaria, produção de 

artefatos de cimento, limpeza pública, conservação de cemitérios, praças de esportes, 

feiras livres, matadouros e iluminação pública. 

 

Art. 65 - À Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e 

coordenar os programas gerais inerentes à Secretaria; 

 

  b) garantir a prestação dos serviços municipais de acordo com as 

diretrizes de governo; 

 

  c) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria; 

 

  d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, 

vinculado a prazos e políticas para sua consecução; 

 

  e) promover a integração com órgãos e entidades da Administração, 

objetivando o cumprimento do Plano Geral da Administração; 

 

  f) promover contatos e relações com autoridades e organizações dos 

diferentes níveis governamentais; 

 

  g) promover a execução de obras públicas e serviços de conservação e 

recuperação periódica nos prédios municipais; 

 

  h) coordenar a elaboração e o cumprimento do plano de manutenção dos 

prédios municipais, em colaboração com as demais secretarias municipais; 

 

  i) coordenar a execução de atividades de construção e conservação das 

vias e obras públicas; 

 



  j) promover a execução de atividades de construção, conservação e 

manutenção de canais e galerias pluviais das áreas urbanas; 

 

  k) acompanhar o andamento das obras públicas contratadas a terceiros; 

 

  l) colaborar com a Secretaria afim do licenciamento para localização e 

funcionamento de atividades comerciais, industriais e de serviços, de acordo com as 

normas municipais que regulam o uso do solo; 

 

m) executar atividades correlatas. 

 

 Art. 66 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos compõe-se 

dos seguintes órgãos: 

 

  I - Divisão de Engenharia; 

 

 II - Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 

 

 III - Divisão de Limpeza Pública: 

 

  IV - Divisão de Transporte e Oficina: 

Seção de Controle de Abastecimento e manutenção de Veículos, 

máquinas e equipamentos; 

 

V –  Divisão de Acompanhamento, Controle e Fiscalização de Obras.  

 

Art. 67 –  Diretamente vinculada à Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos, será mantida uma Subsecretaria destinada a auxiliar o titular em 

todas as atribuições e responsabilidades a seu cargo. 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO DE ENGENHARIA 

 

Art. 68 –  A Divisão de Engenharia é um órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tendo como objetivo coordenar as 



atividades relacionadas ao planejamento e execução de obras e serviços sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) elaboração de estudos e projetos de obras municipais, bem como os 

respectivos orçamentos; 

 

b) elaboração do cálculo das necessidades de material, bem como os 

respectivos orçamentos; 

 

c) execução e/ou contratação de serviços de terceiros para execução de 

obras públicas; 

 

d) fornecimento dos elementos técnicos necessários para a montagem dos 

processos de licitação para a contratação de obras e serviços, em articulação com a 

Secretaria Municipal de Administração; 

 

e) fiscalização, quanto à obediência das cláusulas contratuais, no que se 

refere ao início e término das obras, os materiais aplicados e à qualidade dos serviços; 

 

f) estudo e aprovação de projetos e plantas para realização de obras 

públicas e particulares; 

 

g) encaminhamento de processos referentes a instalações hidrosanitárias 

para apreciação do órgão de saúde municipal; 

 

h) fiscalização de obras públicas, convênios e recursos captados; 

 

i) apreciação e aprovação de projetos de loteamentos, desmembramentos 

de acordo com a legislação específica, bem como sua fiscalização; 

 

j) análise a aprovação de projetos de arruamento. 

 

k) coordenar o levantamento de informações topográficas necessárias à 

atualização da base cartográfica e à elaboração de planos e projetos urbanísticos; 

 



l) prestar informações específicas para os projetos de edificações e de 

parcelamento e ocupação do solo, quando solicitado; 

 

m) analisar, programar e executar levantamentos topográficos; 

 

n) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

  Art. 69 - A Divisão de Obras e Serviços Urbanos é um órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tendo como objetivo 

coordenar as atividades relacionadas ao planejamento e execução de obras e serviços 

sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 

  Art. 70 –  A Divisão de Obras e Serviços Urbanos compete desempenhar 

as seguintes atribuições: 

 

  a) o desenvolvimento técnico e o controle de qualidade de obras e 

serviços sob a responsabilidade da Secretaria; 

 

  b) verificar e observar as normas técnicas na execução de obras e 

serviços; 

 

  c) elaborar e encaminhar ao Secretário Municipal os relatórios sobre o 

andamento das obras e serviços que lhe são inerentes; 

 

  d) providenciar levantamentos e informações para a manutenção 

atualizada do cadastro de obras públicas; 

 

  e) manter registros atualizados das obras em andamento e os dados 

técnicos necessários ao acompanhamento e controle das obras públicas municipais; 

 

  f) providenciar a elaboração de estudos, levantamentos e projetos para os 

serviços a cargo do Departamento; 



 

  g) encaminhar ao Secretário, para providências, os casos de 

inobservância de condições contratuais por empreiteiros de obras contratadas pela 

Prefeitura do Município de Ibiraçu; 

 

  h) supervisionar a utilização de máquinas e equipamentos alocados ao 

Departamento, assegurando a sua conservação e manutenção; 

 

  i) promover, coordenar e supervisionar o cumprimento do programa de 

obras públicas municipais, de construção, pavimentação, drenagem, conservação e 

reparos de equipamentos urbanos, prédios públicos e outros prédios municipais; 

 

j) emitir, quando for o caso, ordens de serviço para iniciar a execução de 

obras, após homologação da licitação e assinatura do contrato; 

 

  k) orientar na elaboração de medições e responsabilizar-se pela qualidade 

técnica e recebimento final das obras; 

 

  l) supervisionar as atividades de recebimento, controle e distribuição de 

materiais destinados às obras da Secretaria; 

 

  m) analisar, programar e executar levantamentos topográficos; 

 

  n) encaminhar os processos referentes a instalações hidrosanitárias para 

apreciação do órgão de saúde municipal; 

 

  o) expedir licença para a realização de obras de construção e 

reconstrução, acréscimo, reforma, demolição, conserto e limpeza de imóveis 

particulares; 

 

  p) inspecionar as construções particulares concluídas, bem como a 

emissão de habite-se e certidão detalhada; 

 

  q) fornecer os elementos para a manutenção do cadastro imobiliário, em 

articulação com a Secretaria Municipal da Fazenda; 

 



  r) aprovar instrumentos utilizados para a propaganda comercial e política, 

bem como os locais a serem exibidos, observando-se a legislação específica; 

 

  s) exercer atribuições correlatas. 

 

SEÇÃO III 

 

DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 

 

  Art. 71 –  A Divisão de Limpeza Pública é órgão ligado diretamente à 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

 a) promoção de campanhas de esclarecimento ao público a respeito de 

problemas de coleta de lixo, principalmente quanto ao uso de recipientes; 

 

 b) definição, através da planta física do Município, do zoneamento para 

fins de limpeza pública, coleta e disposição do lixo domiciliar, comercial e industrial; 

 

 c) execução dos serviços de higienização, capina, roçagem de matos e 

varredura das vias e logradouros públicos; 

 

 d) execução dos serviços de coleta e disposição do lixo, compreendendo o 

recolhimento, transporte e remoção para os locais previamente determinados; 

 

 e) articulação com a Divisão de Transportes e Oficinas para a 

sistematização dos serviços, visando a distribuição dos veículos; 

 

 f) execução da limpeza e desobstrução de bueiros, valas, ralos de esgotos 

de água pluvial e outros; 

 

 g) lavagem de logradouros públicos, quando for o caso; 

 

 h) manutenção e ampliação das áreas verdes do Município, em 

colaboração com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com vistas ao 

embelezamento urbano; 



 

 i) manutenção e conservação de praças de esportes municipais; 

 

 j) acompanhamento das instalações elétricas de iluminação pública, 

zelando por sua conservação; 

 

 k) emplacamento de logradouros e vias públicas, bem como a numeração 

de imóveis, em articulação com a Secretaria Municipal da Fazenda; 

 

 l) administração e fiscalização dos cemitérios municipais, envolvendo as 

atividades de sepultamento, exumação, transladação e perpetualidade de sepulturas; 

 

 m) manutenção da limpeza e conservação dos cemitérios municipais; 

 

 n) fiscalização, notificação e autuação aos proprietários de animais soltos 

em via pública e/ou criados em quintais; 

 

 o) administração e fiscalização do funcionamento de mercados, feiras e 

matadouros, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde; 

 

 p) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO IV 

 

DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E OFICINA 

 

  Art. 72 - A Divisão de Transportes e Oficinas é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, tendo como objetivo coordenar e 

controlar os serviços de transporte interno; administrar o uso racional dos veículos 

leves, caminhões e equipamentos pesados e correlatos, bem como executar a 

manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota oficial do Município. 

 

 Art. 73 –  A Divisão de Transportes e Oficinas compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 



 a) manutenção e atualização da planta cadastral do sistema viário do 

Município; 

 

 b) execução dos serviços de abertura, reabertura, pavimentação e 

conservação de estradas municipais; 

 

  c) execução dos serviços de construção e conservação de pontes, bueiros 

e mata-burros; 

 

  d) abastecimento, conservação, manutenção, distribuição e controle de 

veículos e máquinas aos diversos órgãos da Administração Pública Municipal, de 

acordo com as necessidades de cada um e disponibilidade da frota municipal; 

 

  e) autorização e controle dos gastos com combustível e óleo lubrificante, 

assim como de outras despesas com manutenção e conservação de veículos e 

máquinas da Administração Pública Municipal, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Administração; 

 

  f) levantamento mensal do quadro demonstrativo por veículo, máquina e 

órgão, dos gastos com combustível, lubrificantes e peças utilizadas para apreciação dos 

Secretários Municipais de Obras e Serviços Urbanos e de Administração; 

 

  g) inspeção periódica dos veículos e máquinas, verificando seu estado de 

conservação, providenciando os reparos que se fizerem necessários; 

 

  h) elaboração de escalas de manutenção das máquinas e veículos; 

 

  i) articulação com a Secretaria Municipal de Administração, objetivando a 

regularização dos veículos e máquinas da Administração Pública Municipal; 

 

  j) zelar para que todos os veículos oficiais transitem com a respectiva 

documentação legal, bem como controlar o emplacamento dos veículos oficiais; 

 

  k) controlar a existência e as condições de uso dos equipamentos 

obrigatórios dos veículos oficiais; 

 



 l) proposição para recolhimento à sucata de veículos ou peças 

considerados inaproveitáveis, em articulação com a Secretaria Municipal de 

Administração; 

 

 m) organização, fiscalização e conservação de toda a ferramentaria e 

equipamentos de uso da oficina; 

 

 n) tomada de providências para a reparação de veículos ou máquinas em 

oficinas especializadas; 

 

  o) efetuar os serviços de lavagem, limpeza, polimento e lubrificação dos 

veículos oficiais na periodicidade recomendada tecnicamente; 

 

  p) manter e preservar critérios de qualidade e prazos dos serviços 

executados, dentro das normas e orientações recebidas; 

 

  q) executar operações ou adaptações nos veículos e equipamentos; 

 

  r) verificar a necessidade de compras imediatas; 

 

  s) autorizar saídas extraordinárias de veículos oficiais; 

 

  t) solicitar aquisição de veículos quando necessário; 

 

  u) acompanhar continuamente os custos da manutenção da frota oficial; 

 

  v) coordenar e supervisionar a guarda, o controle e a operação dos 

veículos oficiais; 

 

 w) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 



  Art. 74 –  A Seção de Controle de Abastecimento e Manutenção de 

Veículos, Máquinas e Equipamentos é órgão ligado diretamente à Divisão de 

Transporte e Oficina, tendo como âmbito de ação específico o controle da frota 

municipal de veículos, especificamente quanto ao abastecimento e manutenção de 

veículos, máquinas e equipamentos, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) abastecimento, conservação, manutenção, distribuição e controle de 

veículos e máquinas e equipamentos aos diversos órgãos da Administração Pública 

Municipal, de acordo com as necessidades de cada um e as disponibilidades da frota 

municipal; 

 

b) controle dos gastos com combustível e óleo lubrificante, assim como de 

outras despesas com manutenção e conservação de veículos e máquinas da 

Administração Pública Municipal; 

 

c) coordenar as entradas e saídas de veículos oficiais; 

 

d) zelar para que todos os veículos oficiais transitem com a respectiva 

documentação legal, bem como controlar o emplacamento dos veículos oficiais; 

 

e) manter continuamente a conservação dos veículos, máquinas e 

equipamentos; 

 

f) executar atividades correlatas. 

 

 

 

 

SEÇÃO V 

 

DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

  Art. 75 –  A Divisão de Acompanhamento, Controle e Fiscalização de 

Obras é órgão ligado diretamente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 



a) coordenar os serviços de fiscalização de obras, edificações e 

loteamentos, fazendo respeitar a legislação municipal e impedindo loteamentos e 

construções clandestinas; 

 

b) coordenar a execução de avaliação de imóveis e concessão de habite-

se; 

 

c) avaliar os imóveis construídos, visando a fixação e/ou revisão, através 

do órgão próprio da Prefeitura do Município de Ibiraçu, dos tributos municipais devidos; 

 

d) emitir parecer quanto à área útil de construção, para efeito de cálculo e 

cobrança da taxa municipal devida; 

 

e) colaborar com outros órgãos da Administração Pública Municipal na 

elaboração do mapa necessário à revisão dos valores venais das propriedades 

imobiliárias existentes no território do Município; 

 

f) avaliar os imóveis sujeitos a desapropriação, em colaboração com a 

Seção de Cadastro Imobiliário; 

 

g) avaliar imóveis em processo de alienação e emitir o respectivo parecer; 

 

h) conceder o “ habite-se”  das obras concluídas, após verificar as 

condições das respectivas obras à luz das normas legais vigentes; 

 

j) executar atividades correlatas. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

  Art. 76 - A Secretaria Municipal de Educação é um órgão ligado 

diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o 

planejamento, coordenação, execução e controle das atividades educacionais no 

âmbito do Município. 

 



Art. 77 –  A Secretaria Municipal de Educação compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) contribuir e colaborar para a formulação do Plano de Ação do Governo 

Municipal e programas gerais inerentes à Secretaria; 

 

  b) garantir a prestação dos serviços municipais de acordo com as 

diretrizes de governo; 

 

  c) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria, visando a 

ampliação da oferta de vagas e a melhoria da qualidade do ensino; 

 

  d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, 

vinculado a prazos e políticas para sua consecução; 

 

  e) promover a integração com órgãos e entidades da Administração, 

objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

 

  f) promover a viabilização da execução da política de educação para 

crianças, adolescentes e adultos, na modalidade regular e não formal; 

 

  g) promover a viabilização da execução da política de educação para 

pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, nas áreas de 

excepcionalidade mental, física, auditiva e visual, integrando o excepcional, social, 

física e funcionalmente aos sistemas de ensino; 

 

  h) promover a melhoria da qualidade do ensino, considerando suas 

dimensões pedagógicas e política; 

 

  i) promover a elaboração de diagnósticos, estudos estatísticos, normas e 

projetos de interesse da educação; 

 

  j) promover a avaliação e execução da política de educação para jovens e 

adultos; 

 



  k) promover eventos recreativos e esportivos de caráter integrativo, 

voltado aos alunos das escolas municipais; 

 

  l) coordenar as atividades de infra-estrutura relativa a materiais, prédios e 

equipamentos, e de recursos humanos necessários ao funcionamento regular do 

sistema educacional; 

 

  m) articular-se com outras esferas de governo e Prefeitura Municipal de 

outros municípios para estabelecimento de convênios e consórcios, na busca de 

soluções para problemas educacionais municipais; 

 

  n) avaliar a qualidade das atividades realizadas; 

 

  o) tomar decisões relativas à aquisição de produtos e contratação de 

serviços; 

 

  p) organizar e coordenar o sistema de informações em educação; 

 

  q) fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 

atendimento emergencial; 

 

  r) assegurar a integração entre pais, alunos, comunidade e profissionais 

de educação com vistas à organização do trabalho coletivo nas unidades escolares da 

rede municipal de ensino; 

 

  s) programar, executar e avaliar atividades sistemáticas de atualização e 

aperfeiçoamento dos profissionais de educação, sempre em conjunto com a Secretaria 

de Administração; 

 

  t) elaborar estudos de melhor ajustamento dos servidores às unidades 

escolares da rede municipal de ensino; 

 

  u) desenvolver atividades de controle orçamentário e financeiro, revisão de 

contas, de contratos e de convênios da área de educação na rede pública e 

complementar; 

 



  v) oferecer infra-estrutura administrativa relativa a materiais, prédios e 

equipamentos e de recursos humanos necessários ao funcionamento regular do 

sistema educacional; 

 

  w) exercer atividades correlatas. 

 

 Art. 78 –  A Secretaria Municipal de Educação compõe-se dos seguintes 

órgãos: 

  I –  Divisão Técnica Pedagógica; 

Seção de Ensino Fundamental: 

Seção de Educação Infantil; 

Seção de Educação Especial; 

 

II –  Divisão de Assistência ao Educando: 

Seção de Apoio Administrativo Setorial; 

Seção de Controle da Merenda Escolar; 

Seção de Controle do Transporte Escolar; 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO TÉCNICA-PEDAGÓGICA 

 

  Art. 79 –  A Divisão Técnica-Pedagógica é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Educação, tendo como objetivo promover a melhoria da 

qualidade de ensino, considerando sua dimensão pedagógica e política, e compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) orientar e avaliar a atuação pedagógica dos estabelecimentos de 

ensino da rede municipal; 

 

  b) promover a formulação do conteúdo e dos objetivos dos currículos de 

ensino, levando em consideração as peculiaridades locais e a legislação em vigor; 

 

  c) acompanhar os trabalhos do corpo docente, visando a adequação da 

metodologia e dos currículos de ensino à proposta filosófica, política e epistemológica 

da Secretaria; 



 

  d) viabilizar a execução da política de educação para crianças de zero a 

seis anos; 

 

  e) orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas das unidades 

escolares da rede municipal de ensino, conforme as políticas educacionais; 

 

  f) viabilizar a execução da política de educação de primeiro grau para 

crianças, adolescentes e adultos na modalidade regular ou através de supletivo; 

 

  g) avaliar a execução da política de educação não formal para jovens e 

adultos, em consonância com as diretrizes da Secretaria; 

 

  h) promover a elaboração e a execução de programas recreativos e 

desportivos junto às unidades escolares da rede municipal de ensino; 

 

  i) promover a elaboração do calendário escolar e providenciar sua 

divulgação, tanto interna como externamente à Administração Pública Municipal; 

 

  j) promover a seleção do material didático-pedagógico a ser adotado pelas 

unidades escolares da rede municipal de ensino; 

 

  k) promover a manutenção atualizada dos registros dos alunos; 

 

  l) promover, junto às comunidades, discussões acerca dos programas e 

projetos na área de educação; 

 

  m) proporcionar a criação de mecanismos que incentivem maior interação 

das unidades escolares da rede municipal de ensino e suas comunidades; 

 

  n) promover estudos referentes a planos didáticos, pedagógicos e 

curriculares, programas, métodos e processos de ensino, tendo em vista as mudanças 

e transformações no campo educacional, em função das necessidades sociais vigentes; 

 

  o) promover, mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e 

atualização dos profissionais de ensino; 



 

  p) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

  Art. 80 - A Seção de Ensino Fundamental é órgão ligado diretamente a 

Divisão Técnica Pedagógica, tendo como objetivo viabilizar a execução da política de 

educação de primeiro grau para crianças, adolescentes e adultos. 

 

  Art. 81 –  A Seção de Ensino Fundamental compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas das escolas 

de ensino fundamental, com vistas a garantir a execução das políticas educacionais 

estabelecidas pela Secretaria; 

 

  b) acompanhar e avaliar as atividades sistemáticas do processo de 

ensino-aprendizagem e de formação dos profissionais de educação das escolas, 

visando ao seu desenvolvimento; 

 

  c) promover o incentivo e divulgar as experiências inovadoras; 

 

  d) promover a seleção e análise de materiais didáticos e recursos 

tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino-aprendizagem; 

 

  e) promover, junto às unidades escolares da rede municipal de ensino, um 

processo permanente de formação e informação acerca dos fundamentos filosóficos, 

pedagógicos, legais e administrativos da proposta de ensino de primeira a quarta série; 

 

  f) promover, junto às unidades escolares da rede municipal de ensino, um 

processo permanente de formação e informação acerca dos fundamentos filosóficos, 

pedagógicos, legais e administrativos da proposta de ensino de quinta a oitava série; 

 



  g) assegurar ensino para jovens e adultos, através de oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do aluno, seus interesses, 

condições de vida e trabalho; 

 

  h) promover eventos recreativos e esportivos de caráter integrativo 

voltados aos alunos da rede municipal; 

 

  i) promover o desenvolvimento de projetos especiais que objetivem o 

enriquecimento curricular; 

 

  j) promover o aperfeiçoamento sistemático do plano político pedagógico e 

dos currículos escolares, adequando-os às determinações legais e à atualização 

pedagógica, científica e tecnológica; 

 

  k) elaboração do calendário escolar; 

 

  l) execução da chamada para matrícula da população em idade escolar da 

rede municipal de ensino; 

 

  m) controle da assiduidade dos professores e da freqüência dos alunos; 

 

  n) assistência educacional aos alunos carentes, no que se refere à 

obtenção de material escolar, às facilidades de transporte e outros; 

 

  o) articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando o 

atendimento médico-odontológico da população escolar do Município; 

 

  p) executar atividades correlatas. 

 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  Art. 82 - A Seção de Educação Infantil é órgão ligado diretamente à 

Divisão Técnica Pedagógica, tendo por objetivo orientar, acompanhar e avaliar as 



atividades pedagógicas da educação infantil, garantindo a execução das políticas 

educacionais e a formação sistemática dos profissionais com atividades 

predominantemente pedagógicas. 

 

  Art. 83 –  A Seção de Educação Infantil compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) participar da formulação da Política Municipal de Educação Infantil, 

norteada pelos parâmetros da política nacional expressa na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional; 

 

b) estabelecer diretrizes e normas, visando assegurar à clientela de 0 a 6 

anos o atendimento adequado ao desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade; 

 

c) propor ao setor competente, medidas e providências no sentido de 

dotar as unidades educacionais dos recursos humanos, físicos, equipamentos e 

materiais facilitadores da implementação da proposta pedagógica da educação infantil; 

 

d) orientar o processo de planejamento, execução e avaliação das 

atividades educativas, através da sistematização da ação supervisora; 

 

e) participar da elaboração e execução de projetos específicos de 

capacitação dos recursos humanos envolvidos na educação infantil; 

 

f) acompanhar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo setor; 

 

g) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO III 

 

DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

  Art. 84 - A Seção de Educação Especial é órgão ligado diretamente à 

Divisão Técnica Pedagógica, tendo por objetivo orientar, acompanhar e avaliar as 



atividades pedagógicas da educação especial, bem como garantir a efetiva execução 

da política de educação para pessoas portadoras de necessidades educativas 

especiais, nas áreas de excepcionalidade mental, física, auditiva e visual, integrando o 

excepcional, social, física e funcionalmente aos sistemas de ensino. 

 

  Art. 85 –  A Seção de Educação Especial compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) participar na formulação da Política Municipal de Educação Especial, 

norteada pelos parâmetros da política nacional expressa na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional; 

 

b) propor ao setor competente, medidas e providências relacionadas à 

implementação da proposta pedagógica da educação especial; 

 

c) orientar o processo de planejamento, execução e avaliação das 

atividades educativas, sob a supervisão de um especialista; 

 

d) elaborar e coordenar projetos específicos de capacitação dos recursos 

humanos envolvidos na educação especial; 

 

  e) estabelecer critérios, visando o atendimento adequado ao 

desenvolvimento integral da criança, promovendo ações com a família e a comunidade; 

 

  f) planejar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo setor; 

 

  g) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

 

  Art. 86 –  A Divisão de Assistência ao Educando é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Educação, tendo como objetivo controlar, 

coordenar e orientar as atividades relativas ao fornecimento de alimentação escolar, 



material e transporte escolar, dando assistência e suporte às escolas da rede municipal 

de ensino. 

 

  Art. 87 –  A Divisão de Assistência ao Educando compete desempenhar 

as seguintes atribuições: 

 

  a) entrosar-se com todos os órgãos da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, proporcionando reuniões, palestras e encontros nos diversos educandários 

da rede municipal de ensino, ressaltando a importância da boa alimentação na saúde 

física e mental do educando; 

 

 b) zelar pelo correto cumprimento das cláusulas dos convênios firmados 

com a Administração Pública Municipal relacionados com a área de atuação do 

Departamento; 

 

  c) manter constante integração com o Secretário Municipal, a fim de 

discutir as políticas a serem adotadas pelo Departamento; 

 

  d) controlar o fornecimento de alimentação adequada aos alunos da rede 

municipal de ensino; 

 

  e) acompanhar as atividades de aquisição de produtos específicos para 

uso da Secretaria, inclusive merenda escolar; 

 

  f) estabelecer orientação para aquisição de materiais e equipamentos de 

uso específico da Secretaria; 

 

  g) aprovar especificações de compra; 

 

  h) acompanhar o volume de compras e o consumo; 

 

  i) promover processos de movimentação e capacitação dos recursos 

humanos da educação afetos ao Departamento; 

 

  j) providenciar os serviços de manutenção dos equipamentos da 

Secretaria; 



 

  k) executar atividades de conservação de bens patrimoniais da Secretaria, 

solicitando os consertos e reparos que se fizerem necessários; 

 

  l) desenvolver programas com o objetivo de manter as unidades escolares 

da rede municipal de ensino em boas condições, no que diz respeito aos serviços de 

jardinagem, pintura, vidraçaria e outros afins; 

 

  m) organizar os serviços de limpeza da Secretaria e das unidades 

escolares; 

 

  n) promover reuniões com diretores, professores e merendeiras, 

orientando-os sobre o controle, organização, armazenamento, elaboração e distribuição 

da alimentação escolar; 

 

  o) exercer atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SETORIAL 

 

  Art. 88 –  A Seção de Apoio Administrativo Setorial é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Assistência ao Educando, tendo por objetivo prover a 

Secretaria Municipal de Educação de todas as atividades inerentes à área de 

administração que se fizerem necessárias, e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) preparar a correspondência da Secretaria Municipal de Educação; 

 

b) atender e encaminhar os munícipes aos diversos setores da Secretaria, 

de acordo com suas reivindicações; 

 

c) executar serviços de reprodução de documentos da Secretaria; 

 

d) executar serviços relacionados ao recebimento, registro, arquivamento, 

guarda e conservação de documentos da Secretaria; 



 

e) registrar e controlar todo o expediente da Secretaria, mantendo 

protocolo atualizado; 

 

f) exercer atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR 

 

  Art. 89 –  A Seção de Controle da Merenda Escolar é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Assistência ao Educando, e tem como objetivo o controle e a 

distribuição da merenda escolar. 

 

  Art. 90 –  A Seção de Controle da Merenda Escolar compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) executar as atividades de recebimento, conferência, inspeção, registro, 

armazenamento, distribuição e controle da merenda escolar; 

 

b) manter atualizada a escrituração referente ao movimento de entrada e 

saída da merenda escolar; 

 

c) controlar e distribuir os produtos alimentícios destinados às unidades 

escolares da rede municipal de ensino; 

 

d) colaborar na elaboração dos cardápios da merenda escolar; 

 

e) controle do abastecimento de gás de cozinha nas unidades escolares 

da rede municipal de ensino; 

 

f) análise do demonstrativo trimestral da distribuição de refeição e 

consumo dos gêneros alimentícios nas unidades escolares; 

 

g) o preenchimento das requisições quando da necessidade de aquisição 

de merenda escolar; 



 

h) preparo da documentação relacionada ao setor de merenda escolar; 

 

i) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO III 

 

DA SEÇÃO DO CONTROLE DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

  Art. 91 - A Seção do Controle do Transporte Escolar é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Assistência ao Educando, tendo como objetivo coordenar e 

controlar os serviços do transporte escolar da Administração Pública Municipal, seja 

através de execução direta ou de terceiros. 

 

  Art. 92 –  A Seção do Controle do Transporte Escolar compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) coordenar a conservação, a manutenção e o reparo da frota oficial 

utilizada no transporte escolar, em conjunto com a Divisão de Transportes e Oficina da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

 

  b) manter rigoroso controle, em formulário próprio, dos alunos atendidos 

pelo transporte escolar, seja com veículos oficiais ou contratados, bem como daqueles 

beneficiados pelo passe escolar; 

 

  c) manter rigoroso controle acerca do efetivo cumprimento dos horários do 

transporte escolar, feito diretamente pela Municipalidade ou através de terceiros 

contratados; 

 

  d) manter constante diálogo com os servidores e proprietários de veículos 

que executam o transporte, pais, alunos e professores, em vistas à melhoria do 

atendimento do transporte escolar; 

   

e) levar ao conhecimento do Chefe imediato as ocorrências registradas 

pelo pessoal envolvido com o transporte escolar, bem como as alterações imprevistas 

nos itinerários; 



 

  f) planejar e elaborar os itinerários do transporte escolar, visando a 

economia de tempo e a excelência da prestação dos serviços; 

   

g) manter constante avaliação acerca da melhoria dos itinerários e a 

revisão de seus custos; 

 

  h) providenciar a execução dos serviços de lavagem, lubrificação e 

borracharia dos veículos oficiais envolvidos no transporte escolar; 

 

  i) providenciar, em conjunto com a Secretaria de Administração, a 

manutenção preventiva e corretiva dos veículos destinados ao transporte escolar, de 

acordo com o plano anual de manutenção; 

 

  j) coordenar e supervisionar a guarda, controle e operação dos veículos 

oficiais destinados ao transporte escolar; 

 

  k) manter o registro e o controle dos serviços prestados por terceiros 

contratados para efetuar o transporte escolar, fiscalizando o cumprimento de horários e 

percursos previamente estabelecidos, e a excelência dos serviços prestados; 

 

  l) fiscalizar e fazer cumprir as exigências quanto à segurança do transporte 

escolar; 

 

  m) comunicar ao Chefe imediato qualquer descumprimento das 

obrigações contratuais dos prestadores de serviços na área do transporte escolar; 

 

  n) manter constante controle acerca da regularidade dos documentos dos 

veículos destinados ao transporte escolar, zelando para que os mesmos transitem com 

a respectiva documentação legal; 

 

  o) registrar ocorrências na utilização e avarias nos veículos oficiais 

destinados ao transporte escolar; 

 



  p) representar acerca da responsabilidade na má qualidade da prestação 

dos serviços de transporte escolar, quer sejam efetuados diretamente pelo Município ou 

através de terceiros; 

 

  q) formalizar e encaminhar ao órgão competente todas as reclamações 

relacionadas a prestação dos serviços de transporte escolar; 

 

  r) executar atividades correlatas. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

 

  Art. 93 –  A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer é 

órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como objetivo 

planejar e coordenar o apoio e a execução de atividades que garantam a difusão da 

cultura, a formação cultural, a valorização das raízes culturais da população e o 

desenvolvimento da cidadania; coordenar o apoio e a execução de atividades 

esportivas e de lazer que permitam a humanização da vida urbana e a integração da 

comunidade. 

 

  Art. 94 –  A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer 

compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) executar a política de cultura do Município; 

 

b) administrar o Telecentro; 

 

  c) coordenar as atividades de planejamento e organização de programas 

de formação cultural e artística; 

 

c) administrar a Casa da Cultura; 

 

d) administrar o Museu da História do Município de Ibiraçu; 

 

e) administrar a Biblioteca Pública Municipal “ Pereira Netto” ; 



 

f) promover a formação diversificada da música, dança, teatro e outros, 

contribuindo e fortalecendo o interesse e o potencial da comunidade; 

 

  g) promoção e coordenação de feiras de arte ou de artesanato popular; 

 

  h) promoção, coordenação e execução de programas, projetos e 

atividades relativas às promoções culturais do Município; 

 

  i) planejar e coordenar projetos e programas de desenvolvimento de 

atividades esportivas, de lazer, turismo e cultura; 

 

  j) promover o incentivo à prática desportiva pela população; 

 

  k) contribuir para a manutenção e ampliação de áreas públicas para 

prática esportiva e lazer; 

 

  l) coordenar as atividades de educação esportiva das comunidades; 

 

  m) desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas no 

Centro de Lazer do Município, estimulando o hábito de esporte de massa na 

comunidade; 

 

  n) administrar as áreas esportivas localizadas em praças, parques e áreas 

de lazer do Município; 

 

  o) coordenar práticas desportivas, incentivando o esporte para a pessoa 

portadora de deficiência; 

 

p) incentivar o turismo municipal, reconhecendo-o como forma de 

promoção social, cultural e econômico; 

 

  q) definir pontos estratégicos de destaque no Município ou em suas 

proximidades, como: Cascata, Biquinha, Mosteiro Zen Morro da Vargen, cachoeiras 

existentes, distritos marcados pela presença de imigrantes, especialmente italianos, 

adotando um plano integrado e permanente de valorização, com vistas ao 



desenvolvimento municipalizado do turismo, transformando as áreas mais conhecidas 

acessíveis à população, através de informações, divulgação e visitações; 

 

  r) promover campanhas de incentivo à sinalização dos pontos turísticos; 

 

  s) criação, manutenção e acompanhamento do Conselho e do Fundo do 

Turismo, Cultura, Desporto e Lazer; 

 

  t) administrar o Posto de Informações Turísticas –  PIT; 

 

  u) administrar as quadras de esportes do Município; 

 

  v) executar atividades correlatas.  

 

Art. 95 –  A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer 

compõe-se dos seguintes órgãos: 

 

I –  Divisão de Desporto e Lazer; 

Seção de Desporto e Lazer 

 

II –  Divisão de Cultura e Turismo: 

  Seção de Promoções e Eventos 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO DE DESPORTO E LAZER 

 

  Art. 96 - A Divisão de Desporto e Lazer é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, tendo como objetivo 

promover, incentivar e apoiar eventos esportivos e de lazer, no âmbito do Município. 

 



  Art. 97 –  A Divisão de Desporto e Lazer compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) desenvolver a política de esporte e lazer no Município; 

 

  b) obter a participação e colaboração dos órgãos e entidades privadas nas 

promoções; 

 

  c) coordenar programas, projetos e eventos esportivos especializados, 

voltados para os portadores de deficiência física incapacitante e idosos; 

 

  d) desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas nos 

centros de lazer do Município, estimulando o hábito de esporte de massa na 

comunidade; 

 

  e) acompanhar, incentivar e apoiar as manifestações e atividades 

esportivas das entidades, atletas e comunidades; 

 

  f) criar meios para implantação de atividades simples, envolvendo grande 

número de participantes; 

 

 g) elaborar o calendário anual de eventos, bem como acompanhar a 

execução dos mesmos; 

 

 h) desenvolver e promover cursos, seminários e palestras; 

 

i) acompanhar e promover intercâmbios esportivos; 

 

  j) analisar e avaliar projetos encaminhados pelas entidades; 

 

  k) apoiar direta ou indiretamente atletas e agremiações esportivas que 

estejam carentes de recursos, por ocasião de competições esportivas fora do Município, 

buscando assim a divulgação do esporte e da cidade de Ibiraçu; 

 

  l) elaborar tabelas de jogos e providenciar sua realização; 

 



  m) fomentar a formação de comissões esportivas entre as comunidades; 

 

  n) identificar e divulgar atividades esportivas que possam ser 

desenvolvidas; 

 

  o) elaborar e organizar campeonatos e torneios esportivos nas diversas 

comunidades; 

 

  p) acompanhar a evolução das escolinhas de esportes; 

 

  q) elaborar programas, priorizando as comunidades de baixa renda; 

 

  r) planejar a obtenção de patrocinadores; 

 

  s) elaborar previsão orçamentária de apoio aos movimentos comunitários 

ligados ao esporte; 

 

  t) avaliar proposta de entidades esportivas para ação conjunta com a 

Administração Pública Municipal; 

 

  u) encaminhar propostas de ação integrada com outros órgãos e 

entidades em área específica; 

 

  v) implantar Banco de dados relacionados às atividades desportivas do 

Município; 

 

  w) desenvolver projetos desportivos para captação de recursos no âmbito 

municipal, estadual e federal; 

 

  x) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER 

 



  Art. 98 –  A Seção de Desporto e Lazer é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Desporto e Lazer, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) orientar, supervisionar e executar os projetos e programas de 

desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, determinadas pela Divisão de 

Esporte e Lazer; 

 

b) elaborar o calendário anual de eventos e acompanhar a sua execução; 

 

c) promover o incentivo à prática esportiva pela população, sugerindo, 

orientando e organizando jogos comunitários, campeonatos e torneios esportivos, 

gincanas, maratonas, ruas de lazer e outras atividades esportivas e de lazer, com a 

participação das diversas comunidades; 

 

d) coordenar programas e eventos esportivos voltados para segmentos da 

população, tais como portadores de deficiência física, idosa e comunidade de baixa 

renda; 

 

e) apoiar direta ou indiretamente atletas e agremiações esportivas de 

destaque, buscando a divulgação do esporte e do Município; 

 

f) fazer a estimativa dos custos dos eventos esportivos e de lazer que o 

Município tenha interesse de promover ou de participar; 

 

g) buscar a parceria dos órgãos e entidades privadas, procurando 

patrocinadores para as promoções; 

 

h) incentivar e realizar campanhas educativas, quanto à importância da 

prática do esporte e do lazer, e sobre a forma correta de utilização e conservação das 

áreas esportivas e recreativas; 

 

i) elaborar e manter cadastro atualizado das entidades esportivas do 

Município; 

 

j) executar atividades correlatas. 

 



SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO 

 

 Art. 99 - A Divisão de Cultura e Turismo é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, tendo como objetivo 

planejar, executar, coordenar e avaliar as atividades culturais do Município, envolvendo 

a promoção, produção e difusão cultural. 

 

 Art. 100 –  A Divisão de Cultura e Turismo compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

 a) promover e incentivar atividades culturais, diretamente ou através de 

convênios com instituições públicas e privadas; 

 

 b) regulamentar, implantar, administrar e fiscalizar exposições e feiras de 

arte, artesanato, curiosidades e objetos de valores estéticos, como: flores, plantas 

ornamentais e antiguidades; 

 

 c) fomentar as iniciativas culturais e artísticas das escolas e organizações 

especializadas, incentivando-as e prestando-lhes assistência; 

 

 d) promover, coordenar e controlar atividades museológicas e a 

preservação do patrimônio arqueológico, histórico, cultural, artístico e científico; 

 

 e) realizar e incentivar festivais, concursos, encontros, seminários, 

conferências e exposições e outras promoções relativas ao desenvolvimento cultural do 

Município; 

 

  f) organizar, anualmente, o calendário cultural, artístico e cívico do 

Município; 

 

  g) executar programas e projetos de desenvolvimento das artes e de 

preservação das tradições populares, folclóricas e artesanais do Município; 

 



  h) promover o desenvolvimento e a organização de exposições, feiras e 

outras realizações concernentes a artesanato, arte popular e manifestações folclóricas 

e culturais; 

 

  i) planejar e coordenar ações, visando à difusão de manifestações 

artísticas; 

 

  j) manter contato com as comunidades, visando a realização de projetos; 

 

  k) orientar e acompanhar projetos culturais de iniciativa dos servidores da 

Administração Pública Municipal; 

 

  l) coordenar exposições no ambiente da Administração Pública Municipal; 

 

  m) fomentar a organização de festivais, concursos, encontros, seminários, 

conferências e demais promoções educativo-culturais; 

 

  n) promover a aquisição, registro, catalogação e guarda da Biblioteca 

Municipal, conservação e empréstimos de livros, folhetos, periódicos e outros 

elementos do acervo da Biblioteca Pública Municipal; 

 

  o) fomentar a criação e o desenvolvimento de grupos teatrais, corais, 

conjuntos musicais e de dança, principalmente ao nível de associações comunitárias e 

de estabelecimentos de ensino; 

 

  p) planejar, promover e coordenar concursos de artes e literatura no 

Município, de acordo com a legislação vigente; 

 

  q) avaliar a relação custo/benefício dos projetos culturais propostos no 

âmbito da Secretaria; 

 

  r) executar acompanhamento dos projetos para avaliação dos resultados 

obtidos; 

 

  s) estudar e propor estratégias de captação de recursos para os eventos 

da Secretaria; 



 

  t) elaborar matérias, informes, folhetos e cartazes sobre as atividades 

culturais e artísticas do Município e sobre a programação da Secretaria, organizando 

sua divulgação em articulação com a secretaria afim; 

 

  u) zelar pela manutenção, funcionamento e incremento da Casa da 

Cultura, Biblioteca Pereira Netto e Ponto de Informação Turística; 

 

  v) execução de programas que visem à exploração do potencial turístico 

do Município, em articulação com órgãos de turismo estadual e/ou federal; 

 

 w) a proteção, defesa e valorização dos elementos da natureza, as 

tradições e costumes, e o estímulo às manifestações que possam constituir-se em 

atrações turísticas; 

 

 x) o levantamento, tombamento e preservação do patrimônio histórico, 

artístico e cultural do Município, efetivando medidas que assegurem a preservação do 

equilíbrio ambiental e a proteção ao patrimônio natural e cultural; 

 

 y) a organização da publicidade destinada a despertar o interesse pelas 

belezas naturais, folclore e festejos tradicionais do Município; 

 

 z) executar atribuições correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE PROMOÇÕES E EVENTOS 

 

  Art. 101 –  A Seção de Promoções e Eventos é órgão ligado diretamente 

a Divisão de Cultura e Turismo, e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) providenciar a elaboração e acompanhar a execução de calendário 

anual de eventos turísticos; 

 



b) manter-se permanentemente informado e agendar todos os eventos 

turísticos de âmbito regional, estadual, nacional e internacional, visando a participação 

direta ou indireta, de acordo com os objetivos da Administração Pública Municipal; 

 

c) manter um estreito relacionamento com órgãos de imprensa locais, 

estaduais e nacionais, cultivando uma boa imagem do Município; 

 

d) manter atualizado em arquivo a relação das empresas promotoras de 

eventos, operadoras turísticas, agências de viagens, locadoras de veículos, 

transportadoras aéreas, terrestres e marítimas, e demais prestadoras de serviços 

turísticos; 

 

e) organizar e manter atualizado em arquivo o cadastro de hotéis, motéis, 

bares, restaurantes, camping, clubes, colônias de férias, associações, sindicatos e 

outros serviços turísticos; 

 

f) organizar e manter atualizada a relação de pessoas físicas e jurídicas 

que possam se constituir em potenciais patrocinadores de eventos, promovendo a 

manutenção periódica de contatos; 

 

g) identificar e sugerir publicações periódicas específicas de interesse da 

Secretaria, para fins de assinatura, intercâmbio ou contratos; 

 

h) providenciar a seleção e o arquivamento de notícias, publicações, 

fotografias, slides, filmes de vídeo sobre o Município e eventos de interesse da 

Secretaria; 

 

i) fornecer material informativo para ilustração e informação de reuniões 

internas e externas e de publicações, quando solicitado; 

 

j) alimentar os meios de comunicação com informações pertinentes aos 

diversos setores da Secretaria; 

 

k) exercer atividades correlatas. 

 



 

CAPÍTULO X 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

 

 Art. 102 - A Secretaria Municipal de Ação Social é um órgão ligado 

diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como objetivo definir e 

desenvolver políticas sociais destinadas ao resgate da cidadania, para os que vivem à 

margem dos meios de produção e dos benefícios da sociedade, destinadas à melhoria 

da qualidade de vida do cidadão, bem como articular as políticas sociais básicas. 

 

Art. 103 –  A Secretaria Municipal de Ação Social compete desempenhar 

as seguintes atribuições: 

 

  a) contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do Governo 

Municipal e de programas gerais inerentes à Secretaria; 

 

  b) garantir a prestação dos serviços municipais de acordo com as 

diretrizes de governo; 

 

  c) estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria; 

 

  d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, 

vinculado a prazos e políticas para a sua consecução; 

 

  e) promover a integração com órgãos e entidades da Administração 

Municipal, objetivando o cumprimento de atividades inerentes à ação social; 

 

  f) assegurar a formulação de políticas voltadas à área social, visando à 

garantia dos mínimos sociais, ao enfrentamento da pobreza, ao provimento de 

condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos; 

 

  g) promover a articulação das ações da área social da Administração 

Municipal, visando a racionalização na implementação de programas e projetos sociais; 

 



  h) articular-se com entidades públicas e privadas e com a comunidade, 

visando a obtenção de cooperação para o desenvolvimento, direta ou indiretamente, de 

ações de prevenções e conscientização da população contra fenômenos que ponham 

em risco sua segurança e na sua defesa em casos de emergência e de calamidade 

pública; 

 

  i) promover e articular ações para o desenvolvimento social e comunitário 

das famílias integrantes dos diversos programas, projetos e atividades da Secretaria, 

subsidiando a definição de prioridades de prestação de serviços de assistência social e 

de concessão de benefícios; 

 

  j) promover o atendimento, em caráter supletivo, à população carente na 

área de assistência social, na forma prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, 

visando minimizar problemas relativos às suas necessidades básicas; 

 

  k) assegurar atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco 

pessoal e social, especialmente àqueles que fazem da rua o lugar principal ou 

secundário de vivência, visando permitir o acesso aos seus direitos fundamentais, na 

forma prevista em legislação federal; 

 

  l) definir políticas, em integração com as áreas afins, de habitação, de 

assentamento urbano e de regularização fundiária para áreas do Município; 

 

  m) assessorar e prestar apoio técnico ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, inclusive responsabilizar-se por subsidiar o Conselho na 

elaboração, acompanhamento e controle do Plano de Aplicação dos recursos do Fundo 

para a Infância e a Adolescência; 

 

  n) assessorar e prestar apoio técnico ao Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

 

  o) assessorar e prestar apoio técnico ao Conselho Municipal de 

Assistência Social, inclusive responsabilizar-se por subsidiar o Conselho na elaboração, 

acompanhamento e controle do Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal 

de Assistência Social; 

 



 p) executar atividades correlatas. 

 

  Art. 104 –  A Secretaria Municipal de Ação Social compõe-se dos 

seguintes órgãos: 

 

  I –  Divisão de Assistência e Atendimento Social: 

Seção de Desenvolvimento Familiar e Comunitário; 

  Seção de Acompanhamento Social ao Grupo da 3ª Idade; 

   

II –  Divisão de Orientação e Incentivo ao Menor: 

   Seção de Apoio e Assistência ao Menor. 

 

Art. 105 –  Diretamente vinculada à Secretaria Municipal de Ação Social, 

será mantida uma Subsecretaria destinada a auxiliar o titular em todas as atribuições e 

responsabilidades a seu cargo. 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL 

 

  Art. 106 - A Divisão de Assistência e Atendimento Social é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Ação Social, tendo como objetivo promover o 

atendimento, em caráter supletivo, à população carente, na área de assistência social, 

na forma prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, visando minimizar problemas 

relativos às suas necessidades básicas, executar programas e projetos que atendam à 

população de rua e aos migrantes, de acordo com as especificidades de cada grupo, de 

forma a assegurar o alcance das metas previstas no plano de trabalho da Secretaria. 

 

  Art. 107 - A Divisão de Assistência e Atendimento Social compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) fornecer subsídios para definição das políticas sociais da Secretaria; 

 

  b) definir programas e projetos que atendam aos munícipes carentes, à 

população de rua, aos migrantes, aos idosos e aos portadores de deficiência física, de 

acordo com as especificidades de cada grupo; 



 

  c) prestar esclarecimento e orientação à população carente quanto aos 

recursos existentes na Administração Pública Municipal e na comunidade, visando 

atender às suas necessidades materiais, financeiras e psicossociais, bem como 

promover o seu encaminhamento; 

 

  d) realizar abordagem sistemática, atendendo à população de rua do 

Município, proporcionando-lhe higienização, alimentação e acompanhamento 

psicossocial, bem como orientação e encaminhamento aos recursos sociais 

comunitários existentes, visando o resgate da dignidade humana, a valorização da vida 

e restabelecendo a cidadania; 

 

  e) promover a realização de registro dos atendimentos efetuados, 

objetivando o levantamento das demandas, assim como elaborar estudos para 

subsidiar propostas de intervenção na tentativa de solucionar os problemas 

apresentados; 

 

  f) discutir e avaliar, em conjunto com a Seção de Desenvolvimento 

Familiar e Comunitário, os casos que envolvam o atendimento junto às famílias; 

 

  g) oferecer atendimento ao migrante, como concessão de passagens, 

albergamento e apoio psicossocial, através dos recursos existentes, e de acordo com 

critérios definidos e análise social dos casos; 

 

  h) proceder à recepção, análise, estudo e encaminhamento dos casos; 

 

  i) elaborar mapeamento das áreas de concentração da população de rua; 

 

  j) encaminhar o trabalhador às instituições próprias para a obtenção de 

documentos necessários ao acesso ao mercado de trabalho; 

 

  k) proporcionar aos idosos, diretamente ou em parceria com outros 

órgãos, oportunidades de integração, geração de renda, lazer, cultura e diversão, 

objetivando o resgate de sua auto estima e dignidade, melhorando assim a sua 

qualidade de vida; 

 



  l) identificar parcerias e fontes de financiamento, procurando viabilizar a 

captação de recursos para programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria, em 

articulação com as secretarias afins; 

 

  m) proporcionar aos portadores de deficiência, oportunidades de 

participação na vida econômica e social do Município e o exercício pleno de sua 

cidadania; 

 

  n) articular-se com a Secretaria de Ação Social e/ou com os Conselhos 

Tutelares, visando encaminhar crianças e adolescentes de rua abordados no Município 

de Ibiraçu; 

 

  o) promover campanhas educativas para sensibilizar a comunidade para o 

problema do menor desassistido; 

 

  p) atender demandas da população relacionadas à criança e ao 

adolescente; 

 

  q) oferecer alternativas aos pequenos trabalhadores do setor informal, 

objetivando sua saída das ruas; 

 

  r) promover a articulação do adolescente trabalhador e/ou do trabalhador 

desempregado e/ou do setor informal com o mercado de trabalho, através de apoio a 

financiamento, comercialização de produtos e informações sobre o mercado de 

trabalho; 

 

  s) promover a articulação do trabalhador desempregado e/ou de baixa 

renda e de baixa qualificação profissional com o mercado de trabalhado de Ibiraçu e 

Municípios vizinhos, através de cursos de capacitação e qualificação profissional, 

voltadas ao estímulo da formação de associações e/ou empresas associativas de bens 

e/ou serviços; 

 

  t) oferecer espaço alternativo pedagógico de socialização às crianças e 

aos adolescentes de rua do Município de Ibiraçu, atendidas por programas da Prefeitura 

do Município de Ibiraçu; 

 



  u) desenvolver atividades esportivas, de ação cultural e educativa na área 

ambiental, social, dentre outras, junto às crianças e aos adolescentes, em articulação 

com as áreas afins, como ação preventiva e alternativa à rua; 

 

  v) acompanhar todos os casos de atendimento social, avaliando sua 

eficácia e propondo sua suspensão, quando for o caso; 

 

  w) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR E COMUNITÁRIO 

 

  Art. 108 - A Seção de Desenvolvimento Familiar e Comunitário é órgão 

ligado diretamente a Divisão de Assistência e Atendimento Social, tendo como objetivo 

promover e articular ações para o desenvolvimento social e comunitário das famílias 

integrantes dos diversos programas, projetos e atividades da Secretaria, subsidiando a 

definição de prioridades de prestação de serviços de assistência social e de concessão 

de benefícios. 

 

  Art. 109 –  A Seção de Desenvolvimento Familiar e Comunitário compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

  a) promover estudos sócio-econômicos do Município, por região, bairro e 

comunidade, de modo a possibilitar a construção de indicadores de qualidade de vida e 

a hierarquização das prioridades de ação da área social e comunitária; 

 

  b) realizar levantamentos de dados e informações sócio-econômicas e 

históricas da comunidade em articulação com as Secretarias afins; 

 

  c) desenvolver estudos sobre a realidade sócio-econômica e familiar, 

utilizando métodos e técnicas quantitativas e qualitativas, inclusive estudos de casos; 

 

  d) promover o acompanhamento e a avaliação dos serviços de assistência 

social prestados e dos benefícios concedidos, em articulação com as demais unidades 

administrativas da Secretaria, e com segmentos organizados da sociedade civil; 



 

  e) prestar apoio às demais unidades administrativas da Secretaria na 

preparação de cursos e outros eventos a serem realizados junto à comunidade; 

 

  f) prestar apoio às diversas secretarias municipais em iniciativas de ações 

junto à comunidade, tais como campanhas educativas em geral, visando a construção 

da cidadania; 

 

  g) coordenar as discussões do orçamento popular, zelando pelo 

aperfeiçoamento permanente da metodologia e visando a participação popular; 

 

  h) apoiar as entidades sociais e os movimentos comunitários nos aspectos 

referentes à sua instituição, estruturação e programação; 

 

  i) estudar e propor critérios e normas de inscrição e renovação das 

entidades de assistência social para concessão de subvenções e auxílios; 

 

  j) avaliar a aplicação das subvenções e auxílios concedidos pela 

Secretaria; 

 

  k) elaborar e fornecer atestado de funcionamento, na área de sua 

competência, a entidades organizadas da sociedade civil para os fins que se fizer 

necessário; 

 

  l) manter cadastro atualizado de todos os Conselhos Municipais; 

 

  m) elaborar e desenvolver calendário anual de programas, projetos e 

atividades, objetivando à educação popular para a cidadania, em conjunto com a 

secretaria municipal afim; 

 

  n) propor a elaboração de convênios para o desenvolvimento de projetos; 

 

  o) identificar parcerias e fontes de financiamento; 

 

  p) executar, diretamente ou em convênio com entidades não 

governamentais, programas, projetos e atividades voltados para o desenvolvimento 



familiar e/ou comunitário nos bairros, em articulação com os demais órgãos da 

Secretaria; 

 

  q) organizar e manter atualizado o cadastro das entidades de bairro, de 

acordo com critérios pré-estabelecidos; 

 

  r) executar atividades correlatas. 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL AO GRUPO DA 3ª IDADE 

 

  Art. 110 –  A Seção de Acompanhamento Social ao Grupo da 3ª Idade é 

órgão ligado diretamente a Divisão de Assistência e Atendimento Social, tendo como 

objetivo incentivar a socialização do idoso em sua própria comunidade. 

 

  Art. 111 –  A Seção de Acompanhamento Social ao Grupo da 3ª Idade 

compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) cadastrar os membros do Grupo da 3ª Idade; 

 

b) promover entrevista para conhecimento da situação sócio-econômica 

de cada membro do Grupo; 

 

c) organizar o Grupo de forma que haja integração entre os membros; 

 

  d) proporcionar aos idosos, diretamente e/ou em parceria, oportunidade de 

integração, geração de renda, cultura e diversão, objetivando o resgate de sua auto-

estima e dignidade, melhoramento de sua qualidade de vida; 

 

  e) proporcionar o conhecimento corporal e o condicionamento físico do 

idoso, através de atividades físicas e recreativas; 

 

  f) promover eventos sociais, tais como: comemoração dos aniversariantes 

do Grupo, Dia do Idoso, eleição da Rainha da 3ª Idade e Carnaval da 3ª Idade; 

 

  g) incentivar a socialização do idoso em sua própria comunidade; 



 

h) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E INCENTIVO AO MENOR 

 

  Art. 112 –  A Divisão de Orientação e Incentivo ao Menor é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Ação Social e tem como objetivo orientar e 

incentivar o menor, visando a sua inserção na sociedade, numa dimensão de cidadania. 

 

  Art. 113 –  A Divisão de Orientação e Incentivo ao Menor compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) promover pesquisas, visando levantar a situação atual do menor 

carente do Município; 

 

b) promover campanhas educativas para sensibilizar a comunidade para o 

problema do menor desassistido; 

 

c) elaborar e manter atualizado mapeamento das áreas onde se concentra 

maior número de crianças e adolescentes; 

 

  d) realizar trabalhos de abordagem junto à criança e adolescente de rua, 

visando aproximação e o estabelecimento de vínculo estimulador que motive a sua 

inserção na sociedade, numa dimensão de cidadania; 

 

  e) atender e orientar crianças e adolescentes de rua, providenciando os 

encaminhamentos específicos à família para outro programa do sistema e/ou da 

sociedade, conforme o caso, e promover o seu acompanhamento sistemático; 

 

f) atender demanda da população relacionada à criança e ao adolescente; 

 

g) articular-se com entidades afins e, de modo especial, com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 



h) elaborar e implantar programas de assistência social ao menor carente; 

 

i) manter o Secretário Municipal de Ação Social informado sobre a 

situação do menor desassistido; 

 

  j) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO MENOR 

 

  Art. 114 –  A Seção de Apoio e Assistência ao Menor é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Orientação e Incentivo ao Menor, e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) levantar a situação atual do menor carente; 

 

b) prestar assistência ao menor, incentivando-o à socialização em sua 

própria comunidade; 

 

c) encaminhamento do menor à sua família, promovendo o seu 

acompanhamento; 

 

  d) realizar trabalhos de conscientização com o menor, quanto ao uso de 

drogas; 

 

  e) executar atividades correlatas. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

Art. 115 - A Secretaria Municipal de Agricultura é órgão ligado diretamente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, 

coordenação, execução e controle das atividades referentes à agricultura, pecuária, 

reflorestamento, eletrificação rural, telefonia rural, meio ambiente, indústria e comércio. 



 

Art. 116 - A Secretaria Municipal de Agricultura compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

 a) a realização de programas de fomento à agropecuária, indústria, 

comércio e todas as atividades produtivas do Município; 

 

 b) a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental 

como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos 

financeiros para a economia do Município; 

 

 c) a elaboração de cadastro de produtores agrícolas e pecuaristas do 

Município; 

 

 d) a assistência, com recursos próprios ou mediante convênios ou acordos 

com órgãos estaduais e federais, quanto à difusão de técnicas agrícolas e pastoris mais 

modernas aos agricultores e pecuaristas do Município; 

 

 e) o incentivo ao uso adequado do solo, orientando os produtores quanto 

a um melhor aproveitamento das áreas ociosas, visando melhorar a produtividade; 

 

  f) a criação de condições para a manutenção das culturas tradicionais, 

bem como o incentivo à diversificação agrícola de novas culturas animais e vegetais; 

 

 g) a promoção e articulação das medidas de abastecimento e a criação de 

facilidades referentes aos insumos básicos para a agricultura do Município; 

 

 h) a implantação e manutenção de viveiros, objetivando ao fornecimento 

de mudas e sementes aos produtores, com a finalidade de melhorar a qualidade de 

diversificação dos produtos, bem como a criação e manutenção de hortas comunitárias 

e escolares; 

i) a organização e manutenção de feiras de produtores rurais, promovendo 

um maior intercâmbio entre produtores e consumidores, em articulação com a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

 



 j) a assistência aos proprietários no combate às pragas e doenças dos 

vegetais, nas áreas de vegetação declaradas de preservação permanente, bem como 

dos espécimes vegetais declarados imunes ao corte e às demais culturas 

desenvolvidas no Município; 

 

 k) a promoção de medidas visando o desenvolvimento e o fortalecimento 

do associativismo e/ou cooperativismo no Município, em articulação com órgãos de 

ação social estadual, federal e a iniciativa privada; 

 

 l) a manutenção e atualização da planta cadastral do sistema viário do 

Município, em articulação com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

 

 m) a criação de medidas que visem ao equilíbrio ecológico da região, 

principalmente as que objetivem controlar o desmatamento das margens dos rios e/ou 

nascentes existentes no Município; 

 

 n) a orientação e o controle da utilização de defensivos agrícolas, em 

articulação com órgãos de saúde municipal, estadual e federal; 

 

 o) a identificação das áreas prioritárias do Município para efeito de 

eletrificação rural, em articulação com órgãos competentes; 

 

 p) o planejamento, elaboração de projetos, execução e controle da 

eletrificação rural, em articulação com órgãos competentes; 

 

 q) a identificação, planejamento e execução de projetos relativos à 

telefonia rural, em articulação com órgãos competentes; 

 

 r) executar atividades correlatas. 

 

Art. 117 - A Secretaria Municipal de Agricultura compõe-se dos seguintes 

órgãos: 

  I –  Divisão de Planejamento e Assistência Técnica. 

 Seção de Mecanização Agrícola 

 

II –  Divisão de Desenvolvimento Agropecuário: 



  Seção de Produção Vegetal dos Viveiros Municipais; 

  Seção de Administração de Feiras e Mercados 

 

SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

 Art. 118 - A Divisão de Planejamento e Assistência Técnica é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Agricultura e tem por finalidade prover a 

Secretaria Municipal de Agricultura de todas as atividades inerentes à área da 

administração geral. 

 

  Art. 119 –  A Divisão de Planejamento e Assistência Técnica compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) executar projetos globais e específicos no campo da agropecuária, em 

conjunto com órgãos estaduais e federais, objetivando a melhoria da produção no 

Município; 

 

b) participar de reuniões com as lideranças e comunidades rurais, com o 

objetivo de levantar, conhecer e elencar os problemas e os anseios do setor, com vistas 

a subsidiar a elaboração de programas e projetos da Secretaria Municipal de 

Agricultura; 

 

c) realizar levantamento das necessidades da população rural do 

Município e manter o banco de dados atualizado para auxiliar na tomada de decisões e 

no direcionamento prioritário das ações; 

 

d) oferecer suporte técnico e logístico às Secretarias Municipais para a 

implantação de projetos sociais na área agrícola; 

 

e) planejar os recursos humanos e o apoio logístico necessários à 

execução das atividades e projetos elencados nos Planos Plurianual e Anual de 

trabalho; 

 



f) realizar cursos na área agrícola e de pecuária, objetivando um 

aproveitamento da produção imprópria para a comercialização, criando fontes 

alternativas de alimentação e renda para o produtor rural; 

 

g) fiscalizar a aplicação de recursos para programas agropecuários; 

 

h) manter uma estreita relação com os Órgãos estadual e federal atuantes 

no Município, visando compartilhar os planejamentos, buscando somar esforços para 

alavancar ainda mais o desenvolvimento sócio-econômico no campo; 

 

i) promover uma inter-relação entre os técnicos da Prefeitura no Município 

de Ibiraçu e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural –  

INCAPER, com o objetivo de prestar ao Produtor Rural uma melhor assistência técnica, 

difundindo no campo as tecnologias mais modernas e de alcance de todos; 

 

j) realizar, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal –  IDAF, ações visando o 

desenvolvimento da Agropecuária, focando a preservação dos remanescentes florestais 

como fator indispensável no desenvolvimento sustentável da propriedade rural; 

 

k) realizar, em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária –  INCRA, estudos da situação fundiária do Município, mapeando e 

discriminando a ocupação, visando subsidiar o Poder Público no planejamento e na 

tomada de decisões; 

 

l) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

 

  Art. 120 –  A Seção de Mecanização Agrícola é órgão ligado diretamente 

a Divisão de Planejamento e Assistência Técnica e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 



  a) levantar, em todo o Município, através das lideranças rurais, as 

necessidades para a construção e implantação de infra-estrutura básica, objetivando a 

expansão da fronteira agrícola; 

 

b) levantar, por comunidade rural, a necessidade de execução de obras e 

serviços a serem realizados em parceria com o Produtor; 

 

c) executar obras e serviços obedecendo a legislação vigente no que diz 

respeito à utilização dos recursos naturais; 

 

d) levantar e mapear todas as estradas vicinais e secundárias não 

pavimentadas do Município que precisam de manutenção periódica, identificando os 

pontos críticos e frágeis das mesmas; 

 

e) estabelecer estratégia de manutenção periódica das estradas, 

procurando corrigir os pontos críticos através de soluções de caráter mais duradouro 

como o cascalhamento, compactação e canalização de águas pluviais; 

 

f) monitorar através de contatos com lideranças comunitárias rurais e 

visitas locais, o estado de conservação de cada estrada vicinal mapeada, objetivando 

manter um alto grau de satisfação dos usuários; 

 

g) criar condições para a estocagem de cascalho em pontos estratégicos 

do Município, visando uma maior eficiência e um menor custo na manutenção das 

estradas; 

 

h) manter uma equipe em caráter permanente, para reparos e construção 

de pequenas pontes, bueiros e mata-burros nas estradas rurais do Município; 

 

i) elaborar um calendário de atendimento, satisfatório e igualitário, para a 

Patrulha Agrícola Mecanizada, com cobertura proporcional em todo o Município; 

 

j) manter relatório mensal atualizado de todas as atividades desenvolvidas, 

com a finalidade de prestar contas à sociedade dos resultados alcançados, 

comparando-o com as metas propostas; 

 



k) identificar a necessidade de treinamento para os servidores da área 

visando minimizar as perdas e gastos e maximizar os resultados; 

 

l) realizar reuniões com as comunidades rurais, objetivando uma avaliação 

das atividades executadas bem como definir a programação, conforme calendário de 

atendimento, das próximas atividades; 

 

m) zelar para que os serviços prestados sejam de excelente qualidade e 

que o nosso cliente, o Produtor Rural, possa retribuir com a geração de emprego e 

renda no campo; 

 

n) executar atividades correlatas.  

 

SEÇÃO II 

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 

 

 Art. 121 –  A Divisão de Desenvolvimento Agropecuário é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Agricultura e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) despertar, em nível de comunidade, o senso de participação e 

cooperação da população rural do Município; 

 

b) promover a integração das atividades rurais existentes com os 

programas e projetos elaborados pelas Secretarias Municipais; 

 

c) elaborar projetos, em conjunto com Órgãos estaduais e federais, com 

vistas a captação de recursos, objetivando a melhoria da produção do Município e 

buscando oportunidades de desenvolvimento sustentável, sobretudo no que se refere 

aos aspectos ambientais; 

 

d) participar de decisões que envolvam a área rural, tais como: delimitação 

do perímetro rural, aprovação de loteamento em área rural, etc; 

 



e) desenvolver programas e projetos, visando um atendimento satisfatório 

e igualitário em todo o território rural do Município; 

 

f) promover reuniões setoriais para que, de posse das informações 

levantadas, elabore um planejamento pautado na realidade e na necessidade das 

comunidades envolvidas; 

 

g) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL DOS VIVEIROS MUNICIPAIS 

 

  Art. 122 - A Seção de Produção Vegetal dos Viveiros Municipais é órgão 

ligado diretamente a Divisão de Desenvolvimento Agropecuário e tem como objetivo 

providenciar a produção, reprodução e cultivo de espécies vegetais para alimentação 

escolar, arborização, jardinagem e outras demandas do Município. 

 

  Art. 123 –  A Seção de Produção Vegetal dos Viveiros Municipais 

compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) promover e estimular a produção de produtos hortifrutigranjeiros 

destinados à alimentação escolar; 

 

b) promover e estimular a produção e reprodução de sementes e mudas, 

destinadas a programas, projetos e atividades de ampliação da arborização e 

ornamentação de praças, parques, jardins e logradouros públicos; 

 

c) promover e estimular a produção e reprodução de sementes e mudas 

de plantas destinadas a programas e projetos de incentivo à produção agrícola no meio 

rural; 

 

d) promover e estimular a produção de plantas medicinais destinadas à 

Farmácia de Manipulação mantida pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 

e) realizar pesquisas sobre nutrição e propagação de espécies vegetais; 



 

f) aplicar normas técnicas de plantio, adubação, irrigação e pulverização, 

divulgando-as aos produtores do Município e prestando-lhes assessoria técnica; 

 

g) manter controle atualizado do estoque de mudas, por espécie e 

tamanho; 

 

h) combater pragas, doenças e ervas daninhas em viveiros, dando 

assessoria técnica aos produtores rurais do Município nessa área; 

 

i) planificar e orientar quanto às normas técnicas de plantio, visando à 

produção de mudas de árvores, flores, folhagens e arbustos; 

 

j) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS 

 

Art. 124 - A Seção de Administração de Feiras e Mercados é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Desenvolvimento Agropecuário e tem como objetivo promover 

e controlar os programas de abastecimento do Município, administrando o 

funcionamento de mercados, feiras livres e outros programas de abastecimento. 

 

Art. 125 - À Seção de Administração de Feiras e Mercados compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) promover a organização e manutenção atualizada das informações 

relativas ao abastecimento municipal; 

 

b) efetuar estudos e formulação de políticas de abastecimento; 

 

c) efetuar levantamentos e pesquisas sobre a qualidade dos gêneros 

alimentícios nos mercados, feiras e outros equipamentos de comercialização, sob 

administração do Município; 

 



d) supervisionar a administração dos mercados, feiras e equipamentos de 

comercialização sob responsabilidade do Município, cumprindo e fazendo cumprir o 

regulamento estabelecido; 

 

e) zelar pela ordem e bom funcionamento dos mercados e feiras livres do 

Município, dentro das condições de higiene, conservação e limpeza; 

 

f) estabelecer planos para funcionamento rotativo de feiras livres volantes, 

bem como respectivos horários e localização; 

 

g) coordenar projetos e programas especiais de abastecimento; 

 

h) coletar e processar dados estatísticos sobre abastecimento; 

 

i) desenvolver estudos técnicos sobre comportamento de mercados, feiras 

livres e outros; 

 

j) manter cadastro atualizado dos profissionais que atuam em feiras e 

mercados; 

 

k) disciplinar o exercício comercial e funcionamento das feiras livres nos 

bairros do Município; 

 

l) administrar as feiras livres, verificando o atendimento às necessidades 

da região; 

 

m) assegurar os serviços de limpeza e higiene dos locais de 

comercialização de alimentos, providenciando sua execução junto à área afim; 

 

n) assegurar a varrição das áreas dos mercados e feiras livres; 

 

o) assegurar coleta do lixo produzido nos mercados e feiras livres; 

 

p) assegurar a limpeza de locais especiais de comercialização; 

 



q) assegurar a execução de serviços de manutenção corretiva de 

mercados; 

 

r) executar atividades correlatas. 

 

CAPÍTULO XII 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Art. 126 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é um órgão ligado 

diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como objetivo estruturar, 

coordenar, controlar e executar a política municipal de meio ambiente. 

 

Art. 127 –  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) participar do planejamento das políticas públicas do Município; 

 

b) elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a respectiva proposta 

orçamentária; 

 

c) manter atualizado o Sistema Municipal de Informações e Cadastros 

Ambientais –  SICA; 

 

d) exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais 

do Município; 

 

e) realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos 

prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores ou degradadores 

do meio ambiente; 

 

f) manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de 

interesse ambiental para a população do Município; 

 

g) implementar, através do Plano de Ação, as diretrizes da política 

ambiental municipal; 



 

h) promover a educação ambiental; 

 

i) articular-se com organismos federais, estaduais, municipais e 

organizações não governamentais –  ONG’ s para a execução coordenada e a 

obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, 

conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não; 

 

j) coordenar a gestão do FUNDAMBIENTAL nos aspectos técnicos, 

administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal de 

Meio Ambiente; 

 

k) apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a 

questão ambiental entre seus objetivos; 

 

l) propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, 

implementando os planos de manejo; 

 

m) recomendar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, normas, 

critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para uso dos recursos 

ambientais do Município; 

 

n) licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das 

obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadores 

do meio ambiente; 

 

o) desenvolver, com a participação dos Órgãos e entidades do Sistema 

Municipal de Meio Ambiente –  SIMMA, o zoneamento ambiental; 

 

p) fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento 

do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no 

âmbito da coleta e disposição dos resíduos; 

 

q) coordenar a implantação do Plano Diretor de Arborização e Áreas 

Verdes, promovendo sua avaliação e adequação; 

 



r) promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis 

para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio 

ambiente; 

 

s) atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos 

ambientais poluídos ou degradados; 

 

t) fiscalizar as atividades produtivas e comerciais de prestação de serviços 

e o uso de recursos ambientais pelo Poder Público e Privado; 

 

u) exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o 

uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em beneficio da preservação, conservação, 

defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente; 

 

v) determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental; 

 

w) dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao Conselho Municipal de 

Meio Ambiente; 

 

x) elaborar projetos ambientais; 

 

y) definir e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à 

resolução de problemas ambientais; 

 

z) articular e desenvolver projetos e atividades ambientais intermunicipais 

que venham a favorecer Consórcios e outros instrumentos de cooperação; 

 

aa) identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as 

funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e o 

uso compatível; 

 

bb) executar atividades correlatas.    

 

Art. 128 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente compõe-se dos 

seguintes órgãos: 

 



I –  Divisão de Controle e Qualidade Ambiental; 

Seção de Licenciamento Ambiental; 

Seção de Fiscalização Ambiental; 

 

II –  Divisão de Educação Ambiental; 

 Seção de Educação Ambiental 

 

III –  Divisão Operacional de Meio Ambiente; 

 

SEÇÃO I 

 

DIVISÃO DE CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL 

 

 Art. 129 - A Divisão de Controle e Qualidade Ambiental é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) solicitar, quando necessário, a realização de estudos prévios de 

impacto ambiental e o relatório final de impacto ambiental às empresas instaladas, a 

serem instaladas, duplicadas ou ampliadas, no Município, que desenvolvam atividades 

poluidoras e/ou potencialmente poluidoras, de qualquer espécie; 

 

b) analisar e emitir parecer favorável e ou contrário ao licenciamento e 

expedição de condicionantes e prazos a serem cumpridos a todas as atividades 

poluidoras e/ou potencialmente poluidoras, de quaisquer espécie, a serem instaladas no 

Município, estando ou não em funcionamento, cumprindo a legislação vigente; 

 

c) colaborar na estruturação da legislação municipal de meio ambiente; 

 

d) elaborar normas, critérios, padrões técnicos, bem como normas 

relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os 

permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas, com o objetivo de 

preparar o Executivo para sua autonomia frente ao Sistema Ambiental implantado no 

Estado; 

 



e) exigir o EIA/RIMA, projeto de recuperação da área degradada e 

autorizações estaduais e federais para licenciamento de construção, instalação e 

operação das empresas de exploração de jazidas das substâncias minerais; 

 

f) solicitar, coordenar e realizar auditorias ambientais nos meios bióticos, 

abióticos e sócio-econômicos, objetivando a inspeção, análise e avaliação sistemática 

das condições gerais e específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento 

de obras, causadores de impacto ambiental, encaminhando aos Órgãos competentes 

para as medidas legais quanto à recuperação dos danos ambientais; 

 

g) proceder levantamento das atividades e/ou ações potencialmente 

poluidoras do Município para atualização do banco de dados; 

 

h) fiscalizar, controlar e combater as atividades e empreendimentos 

poluidores e/ou potencialmente poluidoras do Município; 

 

i) verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação 

ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas; 

 

j) examinar a política ambiental adotada pelas empresas; 

 

k) analisar e fiscalizar as condições de operações e de manutenção dos 

equipamentos e sistema de controle das fontes poluidoras e degradadoras; 

 

l) avaliar os impactos sobre o meio ambiente causado por obras ou 

atividades auditadas; 

 

m) identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que 

possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da população residente na área de 

influência; 

 

n) analisar e fiscalizar as medidas adotadas para a correção de 

ilegalidades detectadas em auditorias ambientais anteriores, tendo como objetivo a 

preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida; 

 



o) coordenar, controlar e fiscalizar a exploração dos recursos naturais do 

Município; 

 

p) subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de 

acidentes ou episódios críticos de poluição; 

 

q) implantar, coordenar e subsidiar unidades de conservação, em área de 

interesse social, econômico e ecológico do Município; 

 

r) manter atualizado o banco de dados da fauna e flora do Município, bem 

como as unidades de conservação; 

 

s) conservar e preservar a fauna e a flora local, bem como desenvolver 

atitudes de controle e fiscalização da caça, pesca e desmatamento que não tenham 

autorização específica dos órgãos federais, estaduais e municipais; 

 

t) elaborar normas e padrões referentes à qualidade do ar, das águas e 

dos solos e a proteção da flora e fauna; 

 

u) promover o desenvolvimento de normas e padrões de poluição sonora; 

 

v) prestar assistência e colaborar com as entidades estaduais e 

municipais responsáveis pela emissão e pelo cumprimento dos padrões de qualidade 

ambiental; 

 

w) elaborar normas e padrões relativos à produção, estocagem, 

transporte, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o ambiente; 

 

x) monitorar a qualidade ambiental e o estado dos recursos da fauna e 

flora; 

 

y) realizar diagnóstico e relatório sobre qualidade ambiental e dos 

recursos naturais do Município; 

 



z) estabelecer uma sistemática de prevenção e atuação em casos de 

emergência, no que tange às substâncias tóxicas; 

 

aa) avaliar a aplicação da gestão integrada da qualidade ambiental, 

especialmente o gerenciamento de bacias hidrográficas, o planejamento ambiental em 

sistemas urbanos, agro-ecossistemas e sistemas naturais sobre pressão da ocupação 

humana; 

 

bb) executar atividades correlatas. 

 

SUBEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

  Art. 130 - A Seção de Licenciamento Ambiental é órgão ligado diretamente 

a Divisão de Controle e Qualidade Ambiental e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) realizar os procedimentos legais necessários para fins de licenciamento 

ambiental das atividades a serem instaladas no Município; 

 

b) analisar, em conjunto com a Divisão de Controle e Qualidade Ambiental 

e emitir parecer favorável e/ou contrário ao licenciamento e expedição de 

condicionantes e prazos a serem cumpridos a todas as atividades poluidoras e/ou 

potencialmente poluidoras, de quaisquer espécie, a serem instaladas no Município, 

estando ou não em funcionamento, cumprindo a legislação vigente; 

 

c) realizar auditorias ambientais nos meios bióticos, abióticos e sócio-

econômicos, objetivando a inspeção, análise e avaliação sistemática das condições 

gerais e específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras, 

causadores de impacto ambiental, encaminhando aos Órgãos competentes para as 

medidas legais quanto à reparação dos danos ambientais; 

 

d) proceder levantamento das atividades e/ou ações potencialmente 

poluidoras do Município para atualização do banco de dados; 

 



e) verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação 

ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas; 

 

f) examinar a política ambiental adotada pelas empresas; 

 

g) analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos 

e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras; 

 

h) avaliar e emitir relatório dos impactos sobre o meio ambiente causado 

por obras ou atividades auditadas; 

 

i) identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que 

possam afetar, direta ou indiretamente a saúde da população residente na área de 

influência e emitir parecer técnico para as medidas mitigadoras; 

 

j) analisar as medidas adotadas para a correção de ilegalidades 

detectadas em auditorias ambientais anteriores, emitindo relatórios técnicos, tendo em 

vista a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida; 

 

k) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

  Art. 131 - A Seção de Fiscalização Ambiental é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Controle e Qualidade Ambiental e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) fiscalizar fatores que alterem a qualidade ambiental em geral e, em 

particular, das formas poluidoras, bem como aplicar as penalidades cabíveis; 

 

b) trabalhar nas ações de fiscalizações, agindo, em primeira instância, 

como uma equipe informativa para, posteriormente, atuar efetivamente na repreensão 

das ações lesivas ao ambiente; 

 



c) solicitar o EIA/RIMA, projeto de recuperação da área degradada e 

autorizações estaduais e federais para licenciamento de construção, instalação e 

operação das empresas de exploração de jazidas das substâncias minerais; 

 

d) fiscalizar e fazer cumprir as normas e políticas ambientais federais, 

estaduais e municipais vigentes; 

 

e) fiscalizar as normas e padrões aplicáveis à produção, estocagem, 

transporte, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

 

f) realizar, em parceria com as corporações policiais e órgãos 

especializados, assim como autoridades militares e civis, ações de fiscalizações 

necessárias, especiais e emergenciais; 

 

g) realizar a fiscalização das atividades de Avaliação de Impacto 

Ambiental para fins de licenciamento; 

 

h) fiscalizar e orientar a emissão e descarte de poluentes e efluentes e, 

quando necessário, aplicar as penalidades cabíveis; 

 

i) fiscalizar as atividades para o cumprimento das normas de preservação 

e conservação da fauna e flora e transporte de seus espécimes, assim como as 

decorrentes da legislação florestal e pesqueira, bem como aplicar as penalidades 

cabíveis; 

 

j) fiscalizar o cumprimento de métodos e técnicas de recuperação e 

melhoria de sistemas ambientais e unidades de conservação degradadas ou em vias de 

degradação no Município; 

 

k) aplicar as penalidades cabíveis quando na ocorrência de atividades que 

tenham provocado danos ambientais nos ecossistemas e recursos naturais do 

Município; 

 



l) fiscalizar, orientar e aplicar, quando necessário, as penalidades cabíveis, 

o desenvolvimento da pesca artesanal e industrial e a utilização dos recursos 

pesqueiros; 

 

m) fiscalizar e fazer cumprir a legislação e planos de manejo, o controle de 

embarque e desembarque de recursos pesqueiros, tendo em vista a conservação e 

preservação dos recursos naturais de espécies ameaçadas de extinção; 

 

n) fiscalizar a fauna aquática; 

 

o) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Art. 132 - A Divisão de Educação Ambiental é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) promover a educação ambiental em todos os setores da sociedade, 

objetivando a conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, através de 

projetos, práticas, atividades, ações e outros instrumentos de caráter pró-ativo; 

 

b) participar da elaboração e execução de projetos e programas de 

educação formal junto às escolas existentes no Município, objetivando o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas 

e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, dentre outros; 

 

c) garantir a democratização das informações ambientais; 

 

d) estimular e fortalecer uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

 



e) incentivar a participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa  

da qualidade ambiental como valor inseparável do exercício da cidadania; 

 

f) estimular a cooperação e participação técnica e financeira das 

instituições públicas, privadas e não-governamentais, com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

 

g) apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos 

os níveis de educação formal e não formal; 

 

h) promover a sensibilização para o controle e fiscalização da caça, pesca 

e desmatamento que não tenham autorização específica dos órgãos federais, estaduais 

e municipais, através de ações de educação ambiental; 

 

i) articular-se com entidades jurídicas e não-governamentais para o 

desenvolvimento de ações educativas na área ambiental do Município, incluindo a 

formação e capacitação de recursos humanos; 

 

j) envolver a sociedade civil organizada nas ações e projetos educativos 

que visem solução de problemas locais e melhoria da qualidade ambiental; 

 

k) desenvolver programas e projetos para arborização de ruas, áreas 

verdes públicas e particulares, unidades de conservação, compreendendo o plantio, 

implantação, manutenção, monitoramento, recuperação e proteção de encostas, 

controle e plano de manejo, respeitando as diretrizes fixadas em Lei; 

 

l) elaborar projetos para captação de recursos financeiros; 

 

m) promover ações, através de projetos para recuperação de 

ecossistemas e áreas degradadas do Município; 

 

n) elaborar projetos e programas de educação ambiental orientado para 

promover a participação da sociedade na preservação e conservação ambiental; 

 



o) apoiar as ações de educação ambiental do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente; 

 

p) participar da implementação de programas e projetos de 

desenvolvimento e difusão tecnológica em meio ambiente; 

 

q) incentivar a elaboração de programas e projetos de desenvolvimento de 

conhecimento científico em meio ambiente; 

 

r) acompanhar e subsidiar as negociações relativas ao estabelecimento de 

acordo técnico-científicos com organizações dos diversos segmentos e participar de 

programas e projetos que dizem respeito aos recursos naturais; 

 

s) promover, juntamente com o Secretário e demais Divisões da 

Secretaria, a articulação com entidades científicas que tenham interesses no 

desenvolvimento de programas e projetos relativos ao uso sustentado dos recursos 

naturais do Município; 

 

t) promover a elaboração de produtos e a condução de atividades 

destinadas à veiculação de informações ambientais, visando o avanço do conhecimento 

e a compatibilização do uso do meio ambiente e seus recursos, bem como a 

preservação e melhoria da qualidade ambiental; 

 

u) promover a elaboração de materiais técnicos e pedagógicos para 

divulgação de resultados, pesquisas e experimentos de valorização do meio ambiente e 

dos recursos naturais do Município; 

 

v) subsidiar os demais órgãos da Secretaria e da Administração Municipal 

e sociedade organizada no que tange a elaboração e acompanhamento na implantação 

de projetos, programas e ações que tenham por objetivo a construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundamentada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

 

w) promover a sensibilização do educando e do educador, visando a 

compreensão dos componentes e dos mecanismos que regem o sistema natural; 



 

x) proporcionar os conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como as 

qualidades morais necessárias, que permitem o desempenho de um papel efetivo na 

preparação e manejo de processos de desenvolvimento, que sejam compatíveis com a 

preservação dos processos produtivos e estéticos do meio ambiente; 

 

y) capacitar o indivíduo ou grupo de indivíduos a avaliar e agir 

efetivamente no sistema, atuando na construção de uma nova realidade desejada; 

 

z) implantar e desenvolver um sistema aprofundado de estágio técnico 

científico e treinamento em serviço para professores da rede municipal de ensino; 

 

aa) acoplar ao projeto de capacitação (estágio e treinamento), um sistema 

de Educação Ambiental que explore as interfaces entre as áreas da Educação e as 

Ciências Ambientais, utilizando-se atividades regionais; 

 

bb) produzir informações e dados que permita a adequada capacitação de 

professores em sistemas interdisciplinares (bases biogeofísicas, econômicas e sociais); 

 

cc) viabilizar a troca de informações entre as diversas Secretarias e 

órgãos da Administração, permitindo um monitoramento e intercâmbio constante dos 

projetos em andamento nos diferentes envolvidos no projeto; 

 

dd) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

  Art. 133 - A Seção de Educação Ambiental é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Educação Ambiental e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) apoiar ações voltadas para introdução da Educação Ambiental em 

todos os níveis de educação formal e informal; 

 



b) promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino da rede 

municipal; 

 

c) fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos 

interdisciplinares das escolas da rede municipal voltado para a questão ambiental; 

 

d) articular-se com entidades jurídicas e não governamentais para o 

desenvolvimento de ações educativas na área ambiental do Município, incluindo a 

formação e capacitação e recursos humanos; 

 

e) desenvolver ações de Educação Ambiental junto à população do 

Município; 

 

f) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO III 

 

DA DIVISÃO OPERACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Art. 134 - À Divisão Operacional de Meio Ambiente é órgão ligado 

diretamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

  a) promover a operacionalização e execução de projetos e programas 

ambientais de caráter contínuo e circunstancial; 

 

b) promover a implantação e manutenção de áreas paisagísticas, de 

domínio público, infra-estrutura básica de Unidades de Conservação, dentre outras 

atividades de apoio e suporte com características operacionais; 

 

c) promover a implantação e manutenção de áreas paisagísticas em 

praças, trevos, jardins, logradouros públicos, escolas, creches, instituições municipais, 

dentre outras; 

 

d) proceder levantamentos para aquisição prévia de produtos e 

equipamentos necessários à implantação e operacionalização dos projetos ambientais; 



 

e) elaborar estratégias e procedimentos operacionais que contribuam para 

a execução de ações compatíveis aos níveis desejáveis de eficiência; 

 

f) promover a conservação, preservação e controle dos materiais e 

equipamentos sob a responsabilidade da gerência; 

 

g) garantir o cumprimento de operações, ações em metas em tempo pré-

determinado; 

 

h) solicitar e monitorar, quando necessário, serviços de terceiros afins, 

com vistas ao cumprimento dos prazos previstos nos contratos e compromissos com a 

comunidade e fornecedores; 

 

i) encaminhar a execução de atividades que possam permitir o perfeito 

andamento das ações da Secretaria; 

 

j) encaminhar a execução de atividades solicitadas pela comunidade, no 

âmbito das competências da administração municipal; 

 

k) incentivar a elaboração de projetos e programas correlatos ao 

desenvolvimento da qualidade ambiental; 

 

l) articular negociações relativas à composição de parcerias na execução 

de projetos, programas e ações municipais; 

 

m) subsidiar os demais órgãos da Secretaria e da administração municipal 

e sociedade organizada no que tange a elaboração e acompanhamento na implantação 

de projetos, programas e ações que tenham por objetivo a construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundamentada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

 

n) desenvolver procedimentos e mecanismos operacionais que permitam 

a execução de atividades com índices desejáveis de eficiência e custo x benefício; 

 



o) executar atividades correlatas.  

 

CAPÍTULO XIII 

 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Art. 135 - A Secretaria Municipal de Saúde é um órgão ligado diretamente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal e gestor do Sistema Municipal de Saúde, tendo 

como âmbito de ação o planejamento, coordenação, execução e controle das atividades 

relativas à assistência médico-odontológica, aos escolares, aos servidores municipais e 

à população carente do Município. 

 

Art. 136 –  À Secretaria Municipal de Saúde compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) prestação de assistência médico-odontológica preventiva e curativa, 

prioritariamente às pessoas carentes e aos alunos das unidades escolares municipais; 

 

b) promoção dos serviços de assistência médica aos servidores 

municipais no que se refere à inspeção de saúde para efeito de admissão, licença, 

aposentadoria e outros afins; 

 

c) execução de exames laboratoriais de rotina através de serviços 

próprios ou de terceiros, essencialmente à população de baixa renda; 

 

d) atendimento de casos de emergência, providenciando o 

encaminhamento para outras unidades médicas específicas, quando for o caso; 

 

e) promoção de coleta de informações básicas necessárias ao controle 

das doenças, principalmente as transmissíveis, no âmbito do Município, com a imediata 

notificação ao órgão competente; 

 

f) participação em todas as atividades de controle de epidemias, das 

campanhas de vacinação, em colaboração com órgãos de saúde estadual e federal; 

 



g) planejamento e execução de programas educativos de prevenção à 

saúde buco-dental da comunidade; 

 

h) administração das unidades de saúde existentes no Município, 

promovendo atendimento de pessoas doentes e das que necessitarem de socorros 

imediatos; 

 

i) promoção do combate às grandes endemias porventura existentes no 

Município, mediante articulação com órgão de saúde estadual e federal específico, 

objetivando a sua erradicação; 

 

j) promoção de palestras para esclarecimentos à população sobre 

problemas que afetam a saúde e o meio ambiente; 

 

k) promoção de programas para priorização da assistência materno-

infantil; 

 

l) elaboração e execução de programas de educação para promoção da 

saúde nas comunidades, objetivando a mudança de comportamento em relação aos 

seus problemas mais fundamentais que repercutem na saúde; 

 

m) inspeção sanitária nos reservatórios domiciliares e públicos de água 

potável do Município; 

 

n) realização de estudos sobre os problemas que afetam a saúde da 

população do Município; 

 

o) colaboração em programas que visem a destinação final do lixo, em 

articulação com o Departamento de Obras e Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos; 

 

p) informação em processo quanto à localização, instalação, operação e 

ampliação de indústrias ou atividades que, por sua natureza, sejam poluidoras, bem 

como de projetos de instalações hidro-sanitárias, em articulação com a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 



q) direção e fiscalização de recursos financeiros aplicados, provenientes 

de convênios destinados à saúde pública; 

 

r) abastecimento, conservação, distribuição e controle de medicamentos, 

imunizantes e outros produtos necessários ao funcionamento dos serviços de saúde 

municipal; 

 

s) executar atividades correlatas. 

 

  Art. 137 - A Secretaria Municipal de Saúde compõe-se dos seguintes 

órgãos: 

 

I –  Divisão de Promoção em Saúde; 

Seção de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde; 

 

II –  Divisão de Administração em Rede; 

Seção de Farmácia/Laboratório; 

Seção de Unidade Sanitária; 

Seção de Agência Municipal de Agendamento-AMA; 

Seção de Reabilitação Física e Psicosocial; 

 

III –  Divisão de Vigilância em Saúde 

Seção de Vigilância Epidemiológica; 

Seção de Vigilância Sanitária; 

Seção de Vigilância Ambiental em Saúde; 

 

IV –  Divisão de Controle e Avaliação da Saúde; 

 

V–  Divisão de Fundo Municipal de Saúde; 

Seção de Almoxarifado e Patrimônio; 

Seção de Manutenção de Equipamentos. 

 

  Art. 138 - Diretamente vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, será 

mantida uma Subsecretaria destinada a auxiliar o titular em todas as atribuições e 

responsabilidades a seu cargo. 

 



SEÇÃO I 

 

DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO EM SAÚDE 

 

Art. 139 –  A Divisão de Promoção em Saúde é órgão ligado diretamente 

a Secretaria Municipal de Saúde e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) normatizar, programar, organizar, dirigir, orientar e controlar as 

atividades dos Setores que lhe são subordinados; 

 

b) fazer executar a programação de trabalho estabelecido para os 

respectivos Setores nos prazos previstos; 

 

c) criar grupos de trabalho não permanentes para o desenvolvimento de 

tarefas específicas; 

 

d) prestar apoio técnico e administrativo aos Órgãos e Unidades de Saúde 

que lhe são subordinados; 

 

e) executar, sistematicamente as metas estabelecidas no Plano Municipal 

de Saúde pertinente a sua área de abrangência; 

 

f) baixar Ordens de Serviço e Circulares sobre matérias de sua 

competência; 

 

g) articular-se com a Superintendência Regional de Saúde a qual está 

jurisdicionada com vistas a garantir a efetividade do sistema de referência e contra 

referência do nível básico para os demais níveis de atenção à saúde; 

 

h) coordenar a elaboração do diagnóstico de saúde do Município e dos 

planos e programas a serem desenvolvidos, bem como a reformulação do Plano 

Municipal de Saúde; 

 

i) gerenciar e operacionalizar a rede pública de serviços de saúde, 

prevendo e provendo recursos técnicos e administrativos para o bom andamento de 

suas atividades; 



 

j) participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde e da 

Conferência Municipal de Saúde; 

 

k) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Art. 140 –  A Seção de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de 

Saúde é órgão ligado diretamente a Divisão de Promoção em Saúde e compete 

desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as ações do Programa 

de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, de acordo com as normas e 

orientações do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual do Programa; 

 

b) manter cadastro atualizado de todas as famílias acompanhadas, 

conforme legislação em vigor; 

 

c) atualizar, mensalmente, o banco de dados do PSF/PACS, repassando 

as informações ao Setor de Faturamento para registro de produção; 

 

d) articular-se com demais Setores da Secretaria para garantir maior 

resolutividade e melhores resultados na elevação dos indicadores de saúde do 

Município, fortalecendo o trabalho de prevenção e promoção da saúde dos munícipes; 

 

e) planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as ações do SISVAN 

(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) do município; 

 

f) articular-se com demais Programas de Saúde desenvolvidos, 

fortalecendo e ampliando as ações e resultados destes Programas; 

 



g) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas três esferas 

de governo; 

 

h) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando 

com o gestor municipal na programação e execução da política de saúde; 

 

i) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores pactuados 

nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 

 

j) reforçar e consolidar o SUS (Sistema Único de Saúde); 

 

l) promover a família como núcleo básico da abordagem no atendimento à 

saúde da população, num enfoque comunitário; 

 

m) prestar atendimento básico de saúde de forma integral, a cada membro 

da família, identificando as condições de risco para a saúde do indivíduo; 

 

n) humanizar o atendimento e estabelecer uma relação com a 

comunidade; 

 

o) provocar a necessidade de organizar a atenção secundária e terciária; 

 

p) direcionar as ações de saúde dentro de uma lógica interdisciplinar e 

intersetorial; 

 

q) melhorar o sistema de informação sobre a saúde; 

 

r) mobilizar a comunidade e reforçar os Conselhos Municipais de Saúde; 

 

s) incentivar a participação da população no controle do sistema de saúde; 

 

t) iniciar efetivamente a educação permanente dos profissionais da saúde; 

 

u) executar atividades correlatas. 



 

 

 

 

 

 

SEÇÃO II 

 

DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO EM REDE 

 

Art. 141 –  A Divisão de Administração em Rede é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Saúde e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) normatizar, programar, organizar, dirigir, orientar e controlar as 

atividades dos Setores que lhe são subordinados; 

 

b) fazer executar a programação de trabalho estabelecido para os 

respectivos Setores nos prazos previstos; 

 

c) criar grupos de trabalho não permanentes para o desenvolvimento de 

tarefas específicas; 

 

d) prestar apoio técnico e administrativo aos Setores que lhe são 

subordinados; 

 

e) executar, sistematicamente as metas estabelecidas no Plano Municipal 

de Saúde pertinente a sua área de abrangência; 

 

f) articular-se com a Superintendência Regional de Saúde a qual está 

jurisdicionada com vistas a garantir a efetividade do sistema de referência e contra 

referência do nível básico para os demais níveis de atenção a saúde; 

 

g) gerenciar e operacionalizar a rede pública de serviços de saúde, 

prevendo e provendo recursos técnicos e administrativos para o bom andamento de 

suas atividades; 



 

h) participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde e da 

Conferência Municipal de Saúde; 

 

i) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

  

DA SEÇÃO DE FARMÁCIA/LABORATÓRIO 

 

Art. 142 –  A Seção de Farmácia /Laboratório é órgão ligado diretamente 

a Divisão de Administração em Rede e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) planejar, coordenar, controlar e acompanhar a assistência laboratorial 

prestada aos munícipes, através de laboratório contratado; 

 

b) orientar pacientes quanto à realização e marcação de exames, bem 

como aos resultados dos mesmos; 

 

c) analisar e relatar, mensalmente, a cota de exames realizados, no que 

se refere a quantidade, tipo e resultado dos exames e número de pacientes atendidos, 

zelando pelo cumprimento dos serviços contratados; 

 

d) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando 

com o gestor municipal na programação e execução das políticas de saúde; 

 

e) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 

pactuados nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 

 

f) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência 

farmacêutica prestada aos munícipes; 

 

g) dispensar medicamentos e materiais médico-odontológicos, garantindo 

abastecimento das unidades, controlando o estoque e mantendo estudo atualizado de 

consumo por unidade; 

 



h) elaborar mapas de consumo de medicamentos e materiais médico 

odontológico; 

 

i) preparar relatório de consumo de psicotrópicos e enviar aos Órgãos 

competentes; 

 

j) solicitar compra, receber, conferir, controlar e distribuir medicamentos, 

através da dispensa dos mesmos aos programas de saúde, às unidades e à população 

(através da farmácia central); 

 

k) controlar prazos de validade de medicamentos e materiais médico-

odontológicos, promovendo trocas, permutas e substituições, objetivando otimização e 

redução de perdas; 

 

l) prestar orientação farmacológica ao corpo médico-odontológico e de 

enfermagem; 

 

m) realizar estudo de viabilidade de implantação de farmácia de 

manipulação de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos; 

 

n) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas três esferas 

de governo; 

 

o) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando 

com o gestor municipal na programação e execução das políticas de saúde; 

 

p) executar atividades correlatas. 

 

 

 

 

 

 

SUBSEÇÃO II 

 



DA SEÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA 

 

Art. 143 –  A Seção de Unidade Sanitária é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Administração em Rede e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as ações dos 

Programas de Saúde (Hipertensão e Diabetes, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, 

Saúde do Idoso) desenvolvidos na Unidade Sanitária, de acordo com as normas e 

orientações do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual dos Programas; 

 

b) atualizar, mensalmente, o banco de dados do SIA/SUS, repassando as 

informações ao Setor de Faturamento para registro de produção; 

 

c) articular-se com demais Setores da Secretaria para garantir maior 

resolutividade e melhores resultados na elevação dos indicadores de saúde do 

Município, fortalecendo o trabalho de prevenção e promoção da saúde dos munícipes; 

 

d) planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as ações do SISVAN 

(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) do município; 

 

e) articular-se com demais Programas de Saúde desenvolvidos, 

fortalecendo e ampliando as ações e resultados destes Programas; 

 

f) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas três esferas 

de governo; 

 

g) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando 

com o gestor municipal na programação e execução das políticas de saúde; 

 

h) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 

pactuados nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 

 

i) executar atividades correlatas. 

  

SUBSEÇÃO III 



 

DA SEÇÃO DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTO 

 

Art. 144 –  A Seção de Agência Municipal de Agendamento é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Administração em Rede e compete desempenhar as 

seguintes atribuições:  

 

a) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo de 

agendamento de consultas e exames, dentro e fora do município; 

 

b) encaminhar e coordenar o atendimento dos munícipes no programa de 

medicamentos e exames de alto custo/SESA/CRE-Vitória, responsabilizando-se pela 

busca, guarda e entrega desses medicamentos ao paciente devidamente cadastrado e 

acompanhado pelo programa; 

 

c) articular-se com as equipes de PSF e unidades do interior, garantindo o 

agendamento dos moradores dessas comunidades, sem necessidade de deslocamento 

de pacientes e/ou familiares; 

 

d) manter organizado cadastro de pacientes e arquivo de prontuário único 

para facilitar e uniformizar informações e atendimento de todos os pacientes; 

 

e) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas três esferas 

de governo; 

 

f) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando 

com gestor municipal no planejamento e execução das políticas de saúde; 

 

g) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 

pactuados nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 

 

h) gerenciar a implantação e manutenção do cartão SUS (Sistema Único 

de Saúde); 

 

i) agendar consultas e exames através do Consórcio Polinorte de Saúde; 



 

j) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO IV 

 

DA SEÇÃO DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PSICOSOCIAL 

 

Art. 145 –  A Seção de Reabilitação Física e Psicosocial é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Administração em Rede e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar as atividades 

administrativas e de reabilitação física, mental ou sensorial dos pacientes; 

 

b) coordenar e acompanhar a execução dos planos e programas de 

trabalho do Centro de Reabilitação Física de Ibiraçu; 

 

c) receber bens, doações, auxílios e subvenções destinadas ao Centro de 

Reabilitação Física de Ibiraçu; 

 

d) cumprir e fazer cumprir os objetivos e finalidades do Centro de 

Reabilitação Física de Ibiraçu como unidade de reabilitação de pessoas com deficiência 

física e/ou mental e/ou sensorial; 

 

e) oferecer aos pacientes serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, 

psicologia, fonoaudiologia, ortopedia, neurologia e/ou fisiatria, serviço social, 

procedendo à avaliação permanente desses pacientes, objetivando sua recuperação, 

oferecendo também apoio psicológico e social aos familiares; 

 

f) articular-se com os demais serviços e unidades de saúde, bem como 

com a Agência Municipal de Agendamento, para garantir apoio diagnóstico/exames 

complementares aos pacientes; 

 

g) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas três esferas 

de governo; 



 

h) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando 

com o gestor municipal na programação e execução das políticas de saúde; 

 

i) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores pactuados 

nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 

 

j) responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização 

da demanda e da rede de cuidados em saúde mental; 

 

k) promover atividades comunitárias enfocando a integração do paciente 

na comunidade e sua inserção familiar e social; 

 

l) supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 

programas de saúde mental no âmbito de seu território e/ou do módulo assistencial; 

 

m) realizar, e manter atualizado, o cadastro dos pacientes que utilizam 

medicamentos essenciais para a área de saúde mental; 

 

n) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO III 

 

DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

Art. 146 –  A Divisão de Vigilância em Saúde é órgão ligado diretamente a 

Secretaria Municipal de Saúde e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) elaborar e coordenar um Plano de Ação de Vigilância em Saúde, 

segundo as diretrizes do Plano Municipal de Saúde; 

 

b) efetuar as ações básicas de Vigilância em Saúde, incluídas no Piso 

Básico de Vigilância Sanitária (PBVS); 

 

c) participar das ações de controle e fiscalização da produção, guarda, 

transporte e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 



 

d) elaborar normas técnicas complementares para execução de ações de 

vigilância em saúde, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde; 

 

e) elaborar ações de controle e investigação sanitária e epidemiológica, no 

sentido de combater as endemias e epidemias de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis que afetam a população; 

 

f) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Art. 147 –  A Seção de Vigilância Epidemiológica é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Vigilância em Saúde e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

 a) planejar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar os Programas de 

Saúde desenvolvidos pela Secretaria, responsabilizando-se pelo levantamento das 

informações necessárias para manutenção de dados atualizados do perfil 

epidemiológico do Município; 

  

b) planejar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar as ações do 

Programa de Imunização, bem como as Campanhas de Vacinação, responsabilizando-

se pelo cumprimento das metas/coberturas pactuadas e pela manutenção do banco de 

dados/sistemas de informação atualizados; 

  

c) garantir a alimentação contínua e correta dos sistemas de informação 

sob responsabilidade do setor; 

 

d) garantir as ações de vigilância das doenças de notificação, observando 

prazos, rotinas e protocolos, conforme legislação; 

  



e) articular-se com os demais setores da Secretaria para garantir maior 

êxito e melhor resolutividade, colaborando na programação e execução do Plano 

Municipal de Saúde; 

  

f) colaborar no processo de treinamento e capacitação de recursos 

humanos; 

  

g) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas três esferas 

de governo; 

  

h) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando 

com gestor municipal na programação e execução das políticas de saúde; 

 

 i) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores pactuados 

nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 

  

j) executar atividades correlatas. 

 

 

 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Art. 148 –  A Seção de Vigilância Sanitária é órgão ligado diretamente a 

Divisão de Vigilância em Saúde e compete desempenhar as seguintes atribuições: 

 

a) dirigir e orientar plano de fiscalização dos estabelecimentos que 

industrializam e comercializam produtos alimentícios, assim como a manipulação, 

beneficiamento, conservação, transporte, armazenamento, venda e consumo de 

produtos de interesse da saúde, bem como os locais, serviços e instalações que direta 

ou indiretamente possam produzir agravos à saúde pública ou individual; 

 



b) atender as denúncias dos cidadãos em relação à qualidade de 

produtos, condições e instalações de estabelecimentos, situações de riscos, entre 

outros, providenciando vistorias, investigações e providências necessárias, de acordo 

com legislação sanitária; 

 

c) avaliar, dar parecer e encaminhamentos necessários para liberação de 

alvarás sanitários e habite-se sanitário; 

 

d) fiscalizar rotineiramente as questões e aspectos relativos à questão 

sanitária do município; 

 

e) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às 

condições e ambientes de trabalho, atuando, fiscalizando e corrigindo distorções dentro 

do que determina legislação específica; 

 

f) fiscalizar rotineiramente as condições sanitárias na comercialização de 

alimentos, notificando irregularidades, adotar e acompanhar providências necessárias, 

de acordo com legislação; 

 

g) fiscalizar locais que ofereçam: serviços de saúde (hospitais, clínicas, 

ambulatórios, laboratórios, farmácias, consultórios e outros), serviços de estética 

pessoal (cabeleireiros, manicures, pedicures, massagistas e outros) e serviços de lazer 

(piscinas, hotéis, motéis, cinemas, circos, parques de diversão e outros); 

 

h) articular-se com outros Órgãos Municipais e Estaduais para garantir o 

cumprimento da legislação sanitária; 

 

i) elaborar relatório mensal e anual do setor, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizadas pelas três esferas 

de governo; 

 

j) participar da elaboração de mapas, relatórios e planos, colaborando com 

gestor municipal na programação e execução das políticas de saúde; 

 

k) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores 

pactuados nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 



 

l) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO III 

 

DA SEÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 

 

Art. 149 –  A Seção de Vigilância Ambiental em Saúde é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Vigilância em Saúde e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) controle da população de animais domésticos, silvestres e exóticos, 

onde possam atuar como reservatórios, portadores e/ou transmissores, 

compreendendo: 

 

b) apreensão de cães sem controle; 

 

c) restrição da mobilidade de animais; 

 

d) translado, alojamento e manejo; 

 

e) liberação: registro, adoção, resgate, doação e leilão; 

 

f) translado de animais de médio e de grande porte, causadores de 

acidentes de trânsito e de outros distúrbios; 

 

g) eutanásia, destinação de carcaças e de outros resíduos; 

 

h) controle da natalidade (cães e gatos). 

 

i) controlar as espécies de animais sinantrópicos, para a prevenção das 

zoonoses e para evitar incômodos que possam causar à população; 

 

j) detectar e atuar nos focos de zoonoses, visando romper o elo de 

transmissão animal/homem; 

 



k) integrar as diferentes instituições, visando a atuação conjunta na 

identificação e controle de doenças transmitidas por vetores prevalentes e incidentes; 

 

l) integrar as diferentes instituições, visando a atuação conjunta no 

monitoramento dos sistemas de abastecimento de água, identificação e controle de 

doenças de veiculação hídrica; 

 

m) realizar e envolver as Instituições de Ensino e Pesquisa em atividades 

pertinentes à capacitação de recursos humanos atualizada; 

 

n) manter documentação técnica e científica; 

 

o) realizar vigilância epidemiológica (necropsia e coleta de material) e o 

diagnóstico de zoonoses e doenças transmitidas por vetores, determinando os índices e 

taxa de freqüência; 

 

p) acompanhar os serviços de investigação e foco de zoonoses e de 

vigilância zoosanitária; 

 

q) estabelecer as metas de trabalho, considerando as políticas de saúde 

municipal, estadual e federal, procedendo tratamento das tarefas executadas para 

permitir a avaliação da evolução do programa e oferecer subsídios para controle do 

custo financeiro das atividades; 

 

r) manter banco de dados com informações do Município: população, zona 

de maior e menor densidade demográfica, setorização do Município por localidades, 

demarcação de áreas homogêneas, de acordo com as características físicas, sociais ou 

culturais, relação de escolas, creches, serviços de saúde, prédios públicos, estimativa 

de populações de animais, etc.; 

 

s) realizar pesquisa técnica em roedores e vetores ou outros animais 

sinantrópicos e peçonhentos, em parceria com Instituições de Pesquisa/Ensino e afins; 

 

t) promover a vacinação animal anti-rábica que poderá ser em 

campanhas, tratamento de foco de raiva, repasse, posto fixo e rotina; 

 



u) desenvolver programas educativos referentes à profilaxia, prevenção e 

controle das zoonoses urbanas, doenças transmitidas por vetores, propriedade 

responsável de animais, coordenando a implantação destes programas na rede de 

serviço educativa e social do Município; 

 

v) realizar vigilância de focos, identificação, planejamento do controle e 

manejo das espécies sinantrópicas, compreendendo roedores, morcegos, pombos, 

entre outros, orientando a população na eliminação de fatores de atração e manutenção 

de animais; 

 

w) realizar a vigilância de focos de vetores (antrópodes), reservatórios 

(moluscos), sua identificação e desinsetização/combate, assim como orientar a 

população na eliminação e prevenção de focos; 

 

x) realizar o controle de animais peçonhentos quando causam prejuízos à 

população (exceto ofídios), adotando medidas profiláticas, visando dificultar a 

permanência e/ou proliferação dos mesmos no local; 

 

y) realizar o recebimento de taxas referentes ao pagamento de multas, 

taxas de manutenção dos animais alojados e translado de animais; 

 

z) coordenar o armazenamento e o controle da entrada e saída de 

material, equipamentos, a rotatividade de estoque e a aquisição dos materiais e 

insumos estratégicos; 

 

aa) zelar pela segurança e integridade física dos equipamentos e 

instalações do setor, assim como pela higiene ambiental; 

 

bb) cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas 

funções, que lhe forem atribuídas; 

 

cc) integrar o Centro de Vigilância Ambiental em Saúde/Centro de 

Controle de Zoonoses instalado no Município ou no âmbito de Consórcio Intermunicipal, 

estabelecidos com este fim, prover recursos humanos, compor a equipe técnica e 

gerencial; 

 



dd) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO IV 

 

DA DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAÚDE 

 

Art. 150 –  A Divisão de Controle e Avaliação da Saúde é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Saúde e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) promover a articulação entre os diversos setores da Secretaria; 

 

b) coordenar a elaboração do Plano Municipal de Saúde, programação, 

controle e avaliação anual, Relatório de Gestão e de Atividades mensais e Orçamento, 

com a colaboração dos diversos setores; 

 

c) promover o controle e avaliação dos serviços prestados, da quantidade 

e qualidade dos mesmos, da execução da programação e orçamento, bem como do 

Plano Municipal de Saúde; 

 

d) acompanhar a execução das ações de cada setor no que se refere às 

metas e indicadores pactuados, orientando acerca de adequações e implementações 

necessárias; 

 

e) analisar os dados levantados através dos sistemas de informação 

existentes, condensando-os, para subsidiar todos os setores da Secretaria; 

 

f) assessorar o gestor municipal na programação e execução da Política 

de Saúde do Município; 

 

g) fornecer subsídios para as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 

de acordo com necessidades e deliberações do mesmo; 

 

h) controlar e avaliar os serviços prestados por instituições privadas e 

filantrópicas conveniadas, conforme legislação vigente; 

 



i) elaborar relatório mensal e anual da divisão, de acordo com a 

programação anual e a pactuação de metas e indicadores realizada pelas três esferas 

de governo; 

 

j) responsabilizar-se pelo cumprimento das metas e indicadores pactuados 

nas três esferas de governo, no que se refere ao setor; 

 

k) planejar estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de 

novos projetos e estratégias de saúde, com o apoio técnico do Fundo Municipal de 

Saúde; 

 

l) coordenar a elaboração do diagnóstico de saúde do Município e dos 

planos e programas a serem desenvolvidos, bem como a reformulação do Plano 

Municipal de Saúde e respectivos orçamentos anuais; 

 

m) executar atividades correlatas. 

 

SEÇÃO V 

DA DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Art. 151 –  A Divisão de Fundo Municipal de Saúde é órgão ligado 

diretamente a Secretaria Municipal de Saúde e compete desempenhar as seguintes 

atribuições: 

 

a) acompanhar e avaliar a execução orçamentária, prevendo e estimando 

parcelas de despesas e propondo redução ou suplementação orçamentária; 

 

b) exercer as atividades de coordenação do Fundo Municipal de Saúde, 

de acordo com a Lei Municipal nº 1.619, de 31 de maio de 1991; 

 

c) elaborar a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, para 

aprovação do Conselho Municipal de Saúde; 

 

d) acompanhar e avaliar a execução financeira e orçamentária, emitindo 

relatórios gerenciais para a tomada de decisões; 

 



e) requisitar à Secretaria Municipal de Administração, aquisição de 

material de consumo e medicamentos padronizados para prover as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o sistema de controle de estoque 

estabelecido; 

 

f) requisitar à Secretaria Municipal de Administração o material de 

consumo de uso geral, provendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

g) requisitar à Secretaria Municipal de Administração a aquisição de 

material permanente para a Secretaria Municipal de Saúde, tendo por base o 

Orçamento-Programa Anual aprovado e acompanhar sua execução; 

 

h) solicitar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, as 

reformas dos imóveis sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, 

previstas no Orçamento-Programa Anual aprovado e acompanhar a sua execução; 

 

i) solicitar à Secretaria de Administração, provimento de serviços gerais e 

de manutenção de bens móveis e imóveis, e acompanhar sua execução; 

 

j) gerenciar os contratos de locação de móveis, equipamentos e imóveis, e 

de prestação de serviços gerais e de manutenção de sua competência, acompanhando, 

controlando e avaliando os serviços prestados; 

 

k) promover e controlar serviços de vigilância para controle de entrada e 

saída de pessoas e materiais, serviços de limpeza e higiene, serviços de conservação e 

manutenção, pequenas reformas e adaptações para os prédios sob responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

l) manter equipes volantes para executar serviços preventivos de 

manutenção, conservação de prédios e equipamentos sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 

m) promover e controlar serviços de intercomunicação e de comunicação 

entre os órgãos e Unidades de Saúde da rede pública que integram o Sistema 

Municipal de Saúde; 

 



n) planejar estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de 

novos projetos e estratégias de saúde, com o apoio técnico do Controle e Avaliação; 

 

o) gerenciar os contratos e convênios com a rede privada de saúde; 

 

p) executar atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

 

Art. 152 –  A Seção de Almoxarifado e Patrimônio é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Fundo Municipal de Saúde e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) padronizar o material de consumo, específico para a área de saúde e 

medicamentos a serem usados pela Secretaria Municipal de Saúde, elaborando 

manuais técnicos, inclusive para estabelecer níveis de estoque, especificações técnicas 

de guarda, estocagem e distribuição; 

 

b) elaborar pedidos de compras para atender aos diversos setores da 

secretaria municipal de saúde, com especificações e quantidades. 

 

c) inventariar, periodicamente, os estoques de material de consumo nas 

Unidades de Saúde e avaliar o Consumo Padrão de cada uma e tomar medidas 

corretivas; 

 

d) gerenciar o almoxarifado de material de consumo da Secretaria 

Municipal de Saúde e medicamentos, dentro de modernos padrões técnicos e 

científicos e de normas técnicas de qualidade; 

 

e) elaborar inventário anual de bens móveis e imóveis da SEMSA, 

inclusive dos bens cedidos, mantendo arquivo atualizado com respectivos termos de 

responsabilidade; 

 

f) executar atividades correlatas. 



 

 

 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Art. 153 –  A Seção de Manutenção de Equipamentos é órgão ligado 

diretamente a Divisão de Fundo Municipal de Saúde e compete desempenhar as 

seguintes atribuições: 

 

a) recolher os materiais e/ou equipamentos inservíveis e tomar as 

providências necessárias à sua imediata alienação pelos órgãos competentes; 

 

b) emitir relatórios sobre a situação dos equipamentos, materiais 

permanentes e imóveis da secretaria municipal de saúde, para a chefia imediata; 

 

c) acompanhar, controlar e avaliar a execução dos contratos de locação 

de móveis, equipamentos e imóveis, e de prestação de serviços; 

 

d) promover a guarda, controle e movimentação, o abastecimento e a 

manutenção de veículos sob a responsabilidade da SEMSA, mantendo os respectivos 

registros; 

e) executar atividades correlatas. 

 

TÍTULO IV 

 

DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

 Art. 154 - A Estrutura Administrativa prevista na presente Lei entrará em 

funcionamento gradativamente, na medida em que os órgãos que a compõem forem 

sendo implantados, segundo as conveniências da Administração e disponibilidade de 

recursos. 

 



 Parágrafo único - A implantação dos órgãos far-se-á através da efetivação 

das seguintes medidas: 

 

 I - provimento dos respectivos cargos de chefia; 

  

II –  lotação, nos órgãos, dos elementos humanos indispensáveis ao seu 

funcionamento; 

 

 III - dotação dos órgãos dos elementos materiais indispensáveis ao seu 

funcionamento; 

 

 IV - instrução às Chefias com relação às competências que lhes são 

deferidas nesta Lei. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO V 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMUNS AOS OCUPANTES DE 

POSIÇÃO DE CHEFIA 

 

 Art. 155 - Além das atribuições do Chefe de Gabinete, dos Assessores e 

dos Secretários Municipais já elencados nos artigos acima, são responsabilidades 

comuns, as seguintes: 

 

 I - assessorar o Prefeito na formação de seu Plano de Governo, bem 

como nos assuntos inerentes a seu órgão; 

 

 II - supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas ao 

órgão, respondendo por todos os encargos a ele pertinentes; 

 

 III - cumprir e fazer cumprir a legislação, instruções e normas internas da 

Administração Pública Municipal; 



 

 IV - dar solução aos assuntos de sua competência, emitindo parecer sobre 

os que dependem de decisão superior; 

 

 V - encaminhar, no término de cada exercício financeiro ou quando 

solicitado pelo Prefeito, relatórios sobre as atividades executadas pelo órgão; 

 

 VI - promover o treinamento e aperfeiçoamento dos subordinados, 

orientando-os na execução de suas tarefas e fazendo crítica construtiva do seu 

desempenho funcional; 

 

 VII - propor ao Executivo Municipal a celebração de convênios ou acordos 

com outras entidades, de interesse da sua área de atuação; 

 

 VIII - propiciar aos subordinados a formação e o desenvolvimento de 

noções e conhecimentos a respeito dos objetivos da unidade a que pertence; 

 

 IX - programar a distribuição de tarefas a serem executadas no órgão, por 

seus subordinados; 

 

 X - apreciar e aprovar a escala de férias do pessoal lotado no órgão que 

dirige; 

 

XI - fornecer, em tempo hábil, os dados necessários à elaboração da 

proposta orçamentária do Município. 

 

TÍTULO VI 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMUNS AOS ASSESSORES, CHEFES DE DIVISÃO E 

DE SEÇÃO 

 

  Art. 156 - São responsabilidades comuns dos Assessores, Chefes de 

Divisão e de Seção, além das atividades já especificadas nos artigos anteriores, 

respectiva e especificamente: 

 



 I - supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas à sua 

área de trabalho, respondendo por todos os encargos a ela pertinente; 

 

 II - emitir informações e esclarecimentos aos seus superiores hierárquicos 

acerca dos assuntos de sua competência; 

 

  III - programar a distribuição de tarefas a serem executadas na área, 

visando a melhoria de desempenho; 

 

 IV - sugerir o treinamento e o aperfeiçoamento dos subordinados, visando 

a melhoria do seu desempenho funcional; 

 

 V - propiciar aos demais servidores de sua área de trabalho o 

desenvolvimento de noções e conhecimentos dos objetivos a serem alcançados; 

 

 VI - fornecer subsídios, quando solicitado, para elaboração da escala de 

férias dos servidores municipais. 

 

TÍTULO VII 

 

DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CHEFIA 

 

 Art. 157 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão 

necessários à implantação desta Lei, e estabelecidos seu quantitativo, valores, 

referências e distribuição, conforme anexo II. 

 

 Art. 158 –  O preenchimento do cargo de provimento em comissão são de 

livre nomeação do Prefeito do Município. 

 

 Art. 159 - O servidor designado para ocupar cargo em comissão poderá 

optar pelo recebimento do padrão salarial do cargo comissionado, ou pelo recebimento 

da remuneração do cargo de carreira, acrescida de uma gratificação adicional de vinte e 

cinco por cento do valor do cargo em comissão. 

 

 Art. 160 - 0 valor percebido pelo ocupante de cargo comissionado não 

poderá ultrapassar oitenta por cento do valor percebido pelo Prefeito do Município. 



 

TÍTULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 161 - Fica autorizado o Prefeito do Município a proceder, no 

orçamento do Município, os reajustamentos que se fizerem necessários em decorrência 

da implantação desta Lei, respeitados os elementos e as funções. 

 

  Art. 162 - Para a execução da presente Lei, o Prefeito do Município 

acatará o disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

 

 Art. 163 –  A Procuradoria Geral, a Chefia de Gabinete e a Tesouraria 

terão status de Secretaria Municipal e seus titulares serão remunerados especifica e 

exclusivamente através de subsídios, na forma como disposto no art. 39, § 4º, da 

Constituição Federal, observando-se, quanto aos valores, aqueles fixados por Lei de 

iniciativa exclusiva da Câmara Municipal para os Secretários. 

 

 Art. 164 - Os órgãos municipais devem funcionar perfeitamente 

articulados, em regime de mútua colaboração. 

 

 Art. 165 - A Administração Pública Municipal promoverá, obrigatoriamente, 

o treinamento e o aperfeiçoamento profissional de seus servidores, através da efetiva 

participação em cursos de especialização, congressos, seminários e outros, fazendo-o 

na medida das disponibilidades financeiras do Município, e das conveniências dos 

servidores, devendo, anualmente, demonstrar o efetivo cumprimento do disposto neste 

artigo. 

 

 Art. 166 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais nº 1.999/1997; Lei nº 

2.022/1998; Lei nº 2.065/1998; Lei nº 2.578/2005; Lei nº 2.591/2005; Lei nº 2.614/2005 

e Lei nº 2.621/2005. 

 

 Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 08 de março de 2006. 

 

 



JAUBER DORIO PIGNATON 

Prefeito 

 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 08 de março de 

2006. 

 

 

FLAVIA FIOROTTI 

Secretária Municipal de Administração 
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Programa Bolsa 

Famíla 

Comissão do 
Programa de 

Erradicação do 
Trabalho Infantil 

 

FIA 

 

Secretaria Municipal 

de Agricultura 

Conselho Municipal 
de 
Desenvolvimento 

Rural Sustentável 

Sub-Secretaria 
Municipal de 
Ação Social 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I – J 

 
ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
 

(AQUI REFERE-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.12) 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de 
Planejamento e 

Assistência 

Técnica 

 

Divisão de 
Desenvolvimento 

Agropecuário 

 

Seção de 
Administração de 
Feiras e Mercados 

 

Seção de 
Mecanização 

Agrícola 

Seção de 
Produção Vegetal  

dos Viveiros 
Municipais 

 

Secretaria 
Municipal de 

Meio Ambiente 

Conselho 
Municipal de Meio 

Ambiente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO I – K 
 

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
 

(AQUI REFERE-SE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.12) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão de Controle 
e Qualidade 
Ambiental 

Divisão de 
Educação 

Ambiental 

 

Seção de  

Educação Ambiental 

 

Divisão Operacional 

de Meio Ambiente 

Seção de  
Licenciamento 

Ambiental 

Seção de 
Fiscalização 

Ambiental 

 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

 

Sub-Secretaria 

Municipal de Saúde 

Consórcio 
Polinorte de 

Saúde 

 

F.M.
S 

Conselho  
Municipal de 
Saúde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

(AQUI REFERE-SE AO ART.157) 
 

 

 

Divisão de 
Promoção em 

Saúde 

Seção de Saúde 
da Família e de 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Divisão de 
Administração em 

Rede 

Seção de  
Farmácia / 

Laboratório 

Divisão de 
Vigilância em 

Saúde 

Seção de  
Vigilância 

Epidemiológica 

Seção de  
Unidade Sanitária  

Seção de  
Agência 

Municipal de 
Agendamento 

Seção de  
Reabilitação 

Física e 

Psicosocial 

Seção de  
Vigilância 

Ambiental em 
Saúde 

Divisão de Controle 
e Avaliação da 

Saúde 

Divisão de 
Fundo Municipal 

de Saúde 

Seção de  
Almoxarifado e 

Patrimônio 

 

Seção de  
Manutenção de 

Equipamentos 

Seção de  
Vigilância 
Sanitária 

 

Conselho  
Antidrogas 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANTITATIVO REFERÊNCIA RECRUTAMENTO VENCIMENTO 

Secretário Municipal  010 CC-I AMPLO LEI Nº2.547/2004 

Procurador Jurídico 001 CC-I AMPLO LEI Nº2.576/2004 

Chefe de Gabinete 001 CC-I AMPLO LEI Nº2.576/2004 

Tesoureiro 001 CC-I AMPLO LEI Nº2.576/2004 

Sub-Secretário 003 CC-II AMPLO R$ 1.400,00 

Assistente Jurídico 001 CC-II AMPLO R$ 1.400,00 

Assessor de Comunicação 001 CC-II AMPLO R$ 1.400,00 

Assessor Executivo 008 CC-III AMPLO R$ 1.080,00 

Chefe de Divisão 032 CC-IV AMPLO         R$  1.050,00 

Chefe de Seção 044 CC-V AMPLO         R$     800,00 

Diretor de Educação Infantil 004 CC-VI AMPLO         R$    790;00 

Diretor de Educação Especial 001 CC-VI AMPLO         R$     790,00 

Assistente de Executivo 015 CC-VII AMPLO         R$     600,00 


